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3 -1  

  تعاريف ، كليات و انتظارات عملكردي

  

  تعاريف 3-1-1

اين . سازد و در انتهاي بااليي آن بسته است ديگر مرتبط مي  يك گشودگي قائم و باز كه دو يا چند طبقه را به يك :آتريوم

. ساير تجهيزات است گشودگي به غير از پلكان دوربسته، آسانسورها، چاه آسانسورها، باالبرها، تأسيسات برقي، مكانيكي يا
هاي موجود در تصرف تجمعي يا ميان طبقه  شوند، شامل بالكن طبقاتي كه در اين تعريف به وسيله آتريوم به هم مرتبط مي

  .نيست

در اين . آور و خطرناك است آتشي كه از كنترل خارج شده و براي موجود زنده، ساختمان و محتويات درون آن زيان :آتش

  . استفاده شده است "سوزي آتش"به جاي  "آتش"و اختصار، در برخي قسمت ها از واژه مبحث، براي سادگي 

، كه افزايش دما بر حسب زمان را 12055زمان مطابق استاندارد ملي ايران شماره  -منحني استاندارد دما :آتش استاندارد

عمدتاً آتش استاندارد سلولزي است و  منظور از آتش استاندارد. كند هاي مقاومت در برابر آتش مشخص مي براي آزمايش
  .مورد نظر باشد، تصرح خواهد شد) مانند آتش هيدروكربني يا منحني تونل(چنانچه استانداردهاي ديگري 

ها، اعضا و  فراورده هاي استاندارد ويژه براي تعيين مقاومت و رفتار مصالح، آزمايش يا آزمايش :آزمايش آتش استاندارد

مقاومت در "و  "واكنش در برابر آتش"آزمايش هاي آتش عمدتاً شامل دو گروه اصلي . سوزي برابر آتشاجزاي ساختماني در 
  .مي شود "برابر آتش

هايي كه داراي چند بام با  در ساختمان. فاصله قائم تراز متوسط زمين تا تراز متوسط باالترين بام :ارتفاع ساختمان

  .شود ابر با ارتفاع متوسط باالترين بام در نظر گرفته ميهاي متفاوت است، ارتفاع ساختمان بر ارتفاع

ارتفاع طبقه آخر بنا، حد . شده طبقه باالتر است شده يك طبقه تا روي كف تمام فاصله قائم از روي كف تمام : ارتفاع طبقه

  . باشد فاصل كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شده متوسط  سطح بام ساختمان مي

  .ه عمليات ساختماني كه سطح يا حجم يك بنا را افزايش دهدهرگون :افزايش بنا

  .دهند ها انتقال مي اعضايي از ساختمان كه بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده :اعضاي باربر

  .شود تعداد افرادي كه راه خروج ساختمان يا بخشي از آن، براي آنها طراحي مي :بار تصرف

  .كانيسم باال و پائين رفتن در مسير قائم و ثابت مجهز باشداتاقك يك سكويي كه به م :باالبر

  .بنايي كه مطابق مقررات و قوانين گذشته اجرا و تكميل شده است :بناي موجود

هاي شخصي اختصاص يافته و داراي شرايط زير  يك ساختمان يا بخشي از آن، كه به پارك كردن اتومبيل :پاركينگ باز

در هر طبقه مجموع . ينگ، حداقل دو سمت خارجي آن داراي بازشوهايي با توزيع يكنواخت استبراي تهويه طبيعي پارك: است
درصد مساحت كل ديوارهاي پيراموني پاركينگ در همان طبقه و مجموع طول  20مساحت بازشوهاي خارجي حداقل برابر با 
همچنين ديوارهاي . ركينگ در آن طبقه باشددرصد طول كل ديوارهاي پيراموني پا 40بازشوهاي خارجي نيز دست كم برابر با 

  .درصد گشودگي با توزيع يكنواخت باشد 20داخلي پاركينگ بايد داراي حداقل 
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  .شود به هر پاركينگي كه باز  نباشد، پاركينگ بسته گفته مي :پاركينگ بسته

وسيله تجهيزاتي  حضور راننده و به شود كه فاقد طبقه بوده و خودروها بدون هايي اطالق مي به پاركينگ :پاركينگ مكانيزه

  .گيرند شوند، در محل خود جاي مي كه با رايانه كنترل مي

  .تغيير در تراز ارتفاع، شامل يك يا چند مرتبه صعود :پله

بخشي از مجموعه راه خروج، شامل تعدادي پله با پاگردها و سكوهاي الزم، كه رفت و آمد از يك طبقه به طبقه ديگر  :پلكان

  .كند پذير مي ون تداخل و برخورد با مانع امكانرا بد

فضاهاي باز . هاي الزم براي ايستادگي و حفاظت، باز است پلكاني كه حداقل يك طرف آن به جز بخش :پلكان خارجي

  .مجاور بايد حياط، محوطه باز يا معبر عمومي باشد

  .كندهاي مكانيكي حركت  پلكاني  كه به كمك وسايل و دستگاه :پلكان متحرك

اگر دو . دهنده دو مسير خروج مجزا است و در يك دوربند پلكان واقع شده است پله متقاطع كه تشكيل دو راه :پلكان قيچي

  .شود پله متقاطع با موانع مناسب آتش از يكديگر جدا شوند، ديگر پلكان قيچي تلقي نمي راه

هايي با مقطع همسان دارد كه در  پله ره بسته است و كفداراي شكل داي) پالن(پلكاني كه در تصوير افقي  :پلكان مارپيچ

  .اند اطراف يك ستون نگهدارنده، به صورت شعاعي، متصل شده

كاري مناسب است كه بتواند محافظت الزم به منظور جلوگيري از انتقال  اي با ساختار و شيشه پنجره :پنجره آتش

پنجره مقاوم "اين مبحث، به منظور سادگي و اختصار، به جاي عبارت  در. تأمين نمايد  سوزي را، در حد الزامات مربوط، آتش

  .به كار رفته است "پنجره آتش"تر  ، عبارت كوتاه"در برابر آتش

  .اي كه فقط براي تأمين ديد به فضاي مجاور تعبيه شده باشد پنجره :پنجره چشمي

 7- 3به فصل (ر برابر آتش به كار مي روند مصالحي كه عمدتاً باي محافظت فوم هاي پليمري د :پوشش مانع حرارتي

منحني دما ـ زمان (دقيقه قرار گرفتن در معرض منحني استاندارد آتش  15اينها مصالحي هستند كه پس از ). مراجعه شود
پوشش مانع حرارتي بايد به نحوي نصب . درجه سلسيوس برسد 120، دماي پشت آنها حداكثر به )ISIRI 12055استاندارد 
متري، يا اندود گچي  ميلي 5/12يك تخته گچي . دقيقه در جاي خود باقي بماند و دچار ريزش نشود 15در مدت اين  شود كه

  .متري، يا مصالح معادل آنها، به عنوان مصالح پوشش مانع حرارتي قابل قبول هستند ميلي 15

ها و ساختارها، يعني تأييد و  ها، روش رحتأييد و تصويب مصالح، لوازم و تأسيسات ساختماني، ط :تأييد شده، تصويب شده

كه مطابق ضوابط، استانداردها و مقررات مربوط، با آزمايش  صدور گواهينامه فني يا استانداردها توسط مرجع قانوني  تصويب آن
  .گيرد صورت ميساير ارزيابي هاي الزم و 

ز بنا، كه بنا بدان مقاصد استفاده خواهد شد، توسط گيري ا تأييد و تصويب تصرف، يعني تأييد و تصويب يك يا چند نوع بهره
كه مطابق مقررات مربوط با استناد به ارائه ادله دقيق و قاطع براي هماهنگي  و كنترل ساختمان مرجع قانوني صدور پروانه

  .شود ها انجام مي ساختمان با مقررات مباحث سوم و چهارم در مورد آن تصرف يا تصرف

  .د به راه خروجنگاه كني :تخليه خروج

اگر سطح زمين . دهد سطح مبنا كه متوسط تراز زمين مجاور ساختمان هم مرز با ديوارهاي خارجي را نشان مي :تراز زمين
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ترين نقاط درون مساحت بين ساختمان و حد مالكيت  دار از ديوارهاي خارجي دور شود، سطح مبنا بايد در پائين به طور شيب
متر باشد، بايد بين  سانتي 180يا در صورتي كه فاصله حد مالكيت زمين از ساختمان بيش از زمين در نظر گرفته شود و 

  .متري ساختمان در نظر گرفته شود سانتي 180اي در  ساختمان و نقطه

ن برداري است و يا قرار است براي آ مقاصد معلوم در دست بهره ايبركه گيري از بنا يا بخشي از آن كه بنا  نوع بهره :تصرف

هاي  برداري از آن جا كه در يك ساختمان، با كاربري مشخص، فضاهايي با انواع بهره: توضيح(مقاصد مورد استفاده قرار گيرد 
. متفاوت وجود دارد، از نظر مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، استفاده از كلمه كاربري به جاي تصرف، دقيق تلقي نمي شود

  ).وجود دارد... هاي مسكوني، تجمعي، انبار و  بري هتل، انواع تصرفبه عنوان مثال در ساختماني با كار

زا، سمي، سوزا، خورنده،  بناهايي كه به علت نوع بهره برداري از آنها، داراي مواد ومصالح بسيار آتش :تصرف هاي پرخطر

پر خطر، اصوالً مقررات كامل آنها با توجه به تنوع و نياز به طراحي كامالً تخصصي ساختمان هاي . انفجاري و مشابه آن باشند
. در اين مبحث پوشش داده نشده است، بنابراين در طراحي و اجراي آنها بايد از مدارك و مقررات تخصصي بهره گيري شود

مي تواند براي اينگونه ساختمان ها تطبيق با مقررات تخصصي، نظير كدهاي و كنترل ساختمان مرجع قانوني صدور پروانه 
  .و مشابه آن را خواستار شود NFPAمرتبط 

هاي خروج از ساختمان و در تأسيسات مكانيكي و برقي  هرگونه دگرگوني يا تغيير و تبديل در ساختمان، در راه :تغييرات

  .ساختمان كه به قصد افزايش ساختمان صورت نگيرد

  .در اين مبحث به معني تسهيالت نشيمن رديفي به كار رفته است :جايگاه

اي از قطعات ساختماني كه در سمت باز سطوح مرتفع قابل تردد يا  يك قطعه ساختماني يا مجموعه :ده محافظحفاظ يا نر

  .رساند نزديك آنها قرار گرفته است و امكان سقوط را به حداقل مي

يك حياط  چنانچه .فضاي باز بدون سقف و بدون تصرف، كه از دو يا چند طرف، با ديوارهاي خارجي بنا، محصور باشد :حياط

  .شود آن حياط داخلي گفته مي از همه طرف به ديوارهاي خارجي بنا محصور شود، به

  .فضاي زندگي حداكثر با دو طبقه ارتفاع كه به منظور سكونت يك يا دو خانوار در نظر گرفته شده باشد :خانه

  . نگاه كنيد به راه خروج :خروج

  19- 3-3-6-3رجوع شود به بند  :خروج افقي

  .به در خودبسته شو مراجعه شود :ه شوخودبست

رود كه در برابر  هايي به كار مي در مورد تجهيزات محافظت در برابر حريق و وسايل و دستگاه "خودكار"اصطالح  :خودكار

  .برخي از محصوالت احتراق واكنش نشان دهند و خود به خود و بدون دخالت انسان فعال شوند

  .سته شو مراجعه شودبه در خودكار ب :شو خودكار بسته

متر عرض باشد و به  9هر نوع راه عبور و مرور عمومي در فضاي باز، اعم از كوچه، خيابان يا بلوار، كه دست كم داراي : خيابان

معابر داخل . سوزي را فراهم آورد نشاني براي خاموش كردن آتش اي طرح شده باشد كه امكان استفاده واحدهاي آتش گونه
رو باشند، به عنوان خيابان لحاظ  ها اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومي قرار گرفته و ماشين تونلفضاهاي بسته و 

  .شوند نمي

آالت و ديگر اجزايي كه مجموعاً يك درجه مشخص از محافظت  اي از عناصر شامل لنگه در، چارچوب، يراق مجموعه :در آتش
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تر  ، اصطالحاً از عبارت كوتاه"سيستم در مقاوم در برابر آتش"به جاي عبارت در اين مبحث . نمايد در برابر آتش را تأمين مي
  .استفاده شده است "در آتش"

  .در مجهز به يك وسيله دو محوري كه طوري طراحي شده است كه در هنگام باز شدن، حركت بادبزني دارد :در بادبزني

يستمي است كه سبب بسته شدن خود به خود در، پس از شده در برابر آتش كه مجهز به س در محافظت  :شو در خود بسته

هنگامي كه در مورد درهاي حريق يا ساير بازشوهاي حفاظتي به كار برده  "شو خودبسته"اصوالً اصطالح . شود باز شدن آن مي
انجام اين  در حالت عادي و بسته شدن آن پس از عبور است كه براي اطمينان از) يا بازشو(شود، به مفهوم بسته بودن در 

  .شود عمل، در به يك وسيله مكانيكي تأييد شده مجهز مي

سوزي، در اثر واكنش  شده در برابر آتش كه مجهز به سيستمي است كه به هنگام آتش  در محافظت :شو در خودكار بسته

اين اصطالح . شود مي يا از طريق فرمان گرفتن از جايي ديگر، سبب بسته شدن در) مانند دود(به برخي از محصوالت احتراق 
به هنگام حريق ) بازشو(هنگامي كه در مورد درهاي آتش يا ساير بازشوهاي حفاظتي به كار برده شود، منظور بسته شدن در 

  .در اثر واكنش به برخي از محصوالت احتراق يا از طريق گرفتن فرمان از محلي ديگر است

آالت و ديگر اجزاي نصب شده در سطح افقي، كه  ، چارچوب، يراقاي از لنگه در يا دريچه مجموعه :دريچه آتش كف/ در

بندي مقاومت در برابر  مجموعاً يك درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را در يك منفذ، موجود در يك كف داراي درجه
  .آتش تأمين كند

يك عنصر ساختماني  :از نظر مقاومت در برابر آتش، عنصر ساختماني) بندي يا داراي درجه(شده  بندي درجه

كه مطابق با اين مبحث، بايد داراي يك مقدار الزامي مقاومت در برابر آتش باشد و براي اين منظور ) مانند ديوار، سقف يا غيره(
  .داراي نتايج آزمون يا گواهينامه معتبر مي باشد

مطابق با آزمون استاندارد قادر  ،)مانند در آتش(مدت زماني كه يك بازشوي محافظت شده  :درجه محافظت در برابر آتش

  .شود بندي محافظت در برابر آتش بر حسب ساعت يا دقيقه بيان مي درجه. به مقاومت در برابر انتقال آتش باشد

گشودگي خطي داخل يك عنصر ساختماني، مانند درز انبساط، كه براي حركت مستقل ساختمان در صفحات مختلف  :درز

در صورت وجود درز در يك عنصر ساختماني داراي . طراحي شده است) باد يا هرگونه نيروي ديگر لرزه، ناشي از حرارت، زمين(
  .بندي مقاومت در برابر آتش، بايد از سيستم درزبندي مقاوم در برابر آتش استفاده كرد درجه

آتش، داخل  ابر سرايتهاي ويژه، كه براي ايجاد مقاومت در بر اي از مواد، يا فراورده مجموعه :درزبندي آتش، سيستم

در اين . بندي مقاومت در برابر آتش قرار گرفته است هاي ساختماني داراي درجه درزهاي ساخته شده درون يا بين مجموعه
  .استفاده شده است» درزبندي آتش«تر  درزبندي مقاوم در برابر آتش، اصطالحاً از عبارت كوتاه«مبحث به جاي عبارت 

  ه راه خروجنگاه كنيد ب :دسترس خروج

  .نصب شود پله و بالكن براي گرفتن دست و نلغزيدن انسان لوله، چوب يا هر پروفيلي كه در طول راه :دستگيره محافظ

  .ها و پله پاگردها لبه جلو آمده كف پله :دماغه يا لبه پله

  .ها هاي هوا و داكت دريچه قابل تنظيم روي كانال ):يا دريچه(دمپر 

ها و  در كانال دمپر داراي گواهينامه معتبر از مرجع قانوني صدور گواهينامه فني، نصب شده :ودد/آتش) يا دريچه(دمپر 

اين . دود مقاوم است/ شود و در برابر عبور هوا  هاي انتقال هوا كه با دريافت عالمت از سيستم كشف حريق بسته مي گشودگي
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هي در  ورت لزوم بتوان آن را از يك ايستگاه فرماندوسيله بايد طوري نصب شود كه به طور خودكار عمل كرده و در ص
، اصطالحاً از »دود/ دمپر مقاوم در برابر آتش«در اين مبحث به جاي عبارت (ساختمان در محلي دور از دمپر كنترل كرد 

  ).استفاده شده است» دود/ دمپر آتش«تر  عبارت كوتاه

ها و  كانال مرجع قانوني صدور گواهينامه فني، نصب شده دردمپر داراي گواهينامه معتبر از  :آتش) يا دريچه(دمپر 

هاي كنترل دود كه به محض كشف حرارت به صورت خودكار مسدود و مانع عبور هوا  هاي انتقال هوا يا سيستم گشودگي
  . كند شود و عبور شعله را محدود مي مي

ها و  كانال صدور گواهينامه فني، نصب شده دردمپر داراي گواهينامه معتبر از مرجع قانوني  :دود) يا دريچه(دمپر 

شوند كه به  اين دمپرها طوري نصب مي. هاي انتقال هوا كه براي مقاومت در برابر عبور هوا و دود طراحي شده است گشودگي
هي دور در  طور خودكار و تحت كنترل سيستم كشف دود عمل كنند و در صورت لزوم بتوان آن را از يك ايستگاه فرماند

» دمپر دود«تر  ، اصطالحاً از عبارت كوتاه»مقاوم در برابر عبور دود دمپر«در اين مبحث به جاي عبارت (ساختمان كنترل نمود 
  ).استفاده شده است

بندي مقاومت در  درجه جزئي از خروج كه از ديگر فضاهاي داخل ساختمان يا سازه به وسيله ساختار داراي :دوربند خروج

اي را به سمت يك تخليه خروج يا به يك  شده هاي بازشو جدا شده است و مسير عبور محافظت كننده ظتبرابر آتش و محاف
  ).همچنين نگاه كنيد به راه خروج(كند  معبر عمومي تأمين مي

  ).همچنين نگاه كنيد به شفت(اطراف شفت   )بدنه(دهنده مرزهاي  ديوارهاي تشكيل :دوربند شفت

  .شود اجرا مي د يافته ديوارهاي خارجي بنا در بام كه براي ايمني و تفكيك از ساختمان مجاوربخش امتدا: پناه ديوار جان

ديگر ديوار  سوزي از يك طرف به طرف اي كه براي جلوگيري از گسترش آتش ديوار جداكننده :ديوار جداكننده آتش

  ).4- 8-3 همچنين نگاه كنيد به(شده است  هاي آن در برابر آتش محافظت  طراحي و بازشو

   .ديوار باربر يا غيرباربر كه به عنوان ديوار محصور كننده ساختمان استفاده مي شود :ديوار خارجي

  .شود واقع مي) يا بازشو(بخشي از ديوار خارجي ساختمان كه پايين يا باالي پنجره  :ديوار كتيبه

  .شود رك ساخته ميگيري مشت ديواري كه در مرز مالكيت دو ساختمان براي بهره :ديوار مشترك

  .نگاه كنيد به پلكان :پله راه

راه . مسير ممتد و بدون مانعي كه براي رسيدن از هر نقطه ساختمان به يك معبر عمومي در نظر گرفته شود :راه خروج

  .شود تشكيل مي» تخليه خروج«و » خروج«، »دسترس خروج«خروج از سه بخش مجزا و مشخص 

  .كه بين انتهاي خروج و معبر عمومي واقع است "خروجراه "بخشي از  :تخليه خروج   

  .شود يابد و تخليه خروج از آن جا آغاز مي اي كه خروج در آنجا پايان مي تراز نقطه :،تراز تخليه خروج   

. كه از هر بخش تحت تصرف در يك ساختمان يا سازه به يك  خروج منتهي شود "راه خروج"بخشي از  :دسترس خروج   
  3-6- 3گاه كنيد به همچنين ن

بندي مقاومت در برابر آتش، بر اساس اين مقررات از  كه با ساختار و تجهيزاتي داراي درجه "راه خروج"قسمتي از  :خروج   

خروج شامل . شود ديگر فضاهاي ساختمان جدا و ايمن شده و مستقيم يا از طريق تخليه خروج به معبر عمومي منتهي مي
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هاي بيروني  هاي بيروني خروج، شيبراه هاي خروج، پله كف، پلكان دوربندي شده خروج، گذرگاهدرهاي خروجي در تراز هم
  .3-6-3همچنين نگاه كنيد به . هاي افقي است خروج و خروج

تقريباً برابر، يا  در تراز) داراي يك مالكيت(يك مسير عبور از يك ساختمان به مكاني در ساختمان ديگر  :خروج افقي

يا ساختمان ديگر داراي (ميان يا پيرامون يك ديوار يا جداكننده به مكاني در تراز تقريباً برابر در همان ساختمان  مسير عبور از
  .كند هاي مرتبط با آن را تأمين مي ، كه ايمني از آتش و دود موجود در مكان وقوع و مكان)يك مالكيت

شود و  مي هر نقطه در يك ساختمان يا تأسيسات كشيده راه خروج پيوسته و بدون مانع كه از :خروج قابل دسترس  راه

همچنين نگاه كنيد به قابل (سازد  مسيري قابل دسترس را به يك مكان امن، يك خروجي افقي يا يك معبر عمومي فراهم مي
  ).دسترس

د در فضاهاي تجمعي، ها، ميزها و ساير مبلمان موجو ها، نشيمن هاي اصلي صندلي بخشي از راه خروج كه در بين رديف :راهرو

  .كند شود و امكان عبور از ميان آنها و يا دسترسي به آنها را فراهم مي رد مي

اينها راهروهاي فرعي هستند كه امكان حركت و . رسد بخشي از دسترس خروج كه به يك راهرو مي :دسترس راهرو

  .سازد مي پذير ا امكانها و ساير مبلمان موجود در فضاهاي تجمعي ر عبور در اطراف ميزها، صندلي

  .بخشي از ساختمان كه به صورت كامل يا بيش از نيمي از ارتفاع كف تا سقف آن، زير تراز زمين واقع شده است :زيرزمين

ترين تراز  متر از پايين 23برداري با ارتفاع بيش از  ساختماني كه داراي طبقه يا طبقات قابل بهره :ساختمان بلند مرتبه

توان به تشخيص  آميز اين ارتفاع را مي هاي مخاطره براي ساختمان. نشاني باشد هاي آتش ي خودروهاي ماشينقابل دسترس برا
  .، كمتر از اين مقدار در نظر گرفتو كنترل ساختمانمرجع قانوني صدور پروانه 

هاي  مسيست سكوي تصرف نشده مرتفع در يك تصرف صنعتي كه منحصراً براي تجهيزات: 1سكوي تجهيزات صنعتي

هاي ضروري براي دسترسي به سكو  ها و نردبان مكانيكي يا فرآيند صنعتي استفاده شده و شامل سطوح قابل تردد مرتفع، پلكان
  .شود مي

ها در بر  هاي طبقه فضاي محصور امتداد يافته بين يك يا چند طبقه از يك ساختمان كه به صورت قائم گشودگي :شفت

  .هاي تأسيساتي جعبه آسانسور و داكتگيرد، مانند جعبه پلكان،  مي

  .درصد است 5سطح تردد كه داراي شيبي بيشتر از  :شيبراه

هاي زيرزمين و  همچنين نگاه كنيد به تعاريف واژه(بخشي از ساختمان كه بين دو كف تمام شده متوالي قرار دارد  :طبقه

  ).طبقه نيم

در مواردي كه دو . ه خارج بنا حداكثر با شش پله قابل دسترس باشداي از بنا كه از كف خيابان يا محوط طبقه: طبقه خيابان

ساختمان به همان تعداد  يا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغييرات تراز مستقيماً به خيابان يا محوطه اطراف راه يابند، 
با شرايط ياد شده امكان دسترسي به به همين ترتيب، چنانچه هيچ يك از طبقات بنا نتوانند . داراي طبقه خيابان خواهد بود

  .گردد منظور مي "طبقه خيابان"خيابان و محوطه خارج داشته باشند، ساختمان بدون 

. عمومي تخليه شوند درصد از بار تخليه متصرفين از آن به معبر 50اي از بنا كه حداقل  ترين طبقه پايين :طبقه تراز تخليه

اي كه داراي يك يا دو خروج با ارتباط مستقيم عمومي باشد، به عنوان  رين طبقهت در صورت عدم وجود شرايط فوق، پايين

                                                
1
-  Industrial Equipment Platform 
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  .شود طبقه يا تراز تخليه شناخته مي

براي ورود به يك  فضاي مشترك و همگاني در بناهاي تجمعي كه به منظور سپري كردن اوقات پيش از موعد :فضاي انتظار

  .شود سالن اجتماعات در نظر گرفته مي

موقت افراد تا  نمايد و به منظور پناه گرفتن فضايي كه در مقابل حريق به ميزان مشخصي مقاومت مي :دهي فضاي پناه

  .رسيدن نيروهاي نجات يا موقعيت مناسب براي خروج از ساختمان استفاده مي شود

خروج افراد در نظر فضاي مشترك و  همگاني در بناها كه به منظور كنترل و ايجاد تسهيالت براي ورود و  :فضاي ورودي

  .گرفته مي شود

گيري شده از نماي ساختمان تا نزديكترين خط داخلي مالكيت زمين، يا تا  عبارت از فاصله اندازه :فاصله مجزاسازي حريق

خط وسط خيابان، كوچه يا معبر عمومي، يا تا يك خط فرضي بين دو ساختمان موجود در يك ملك يا يك زمين مشترك 
  .گيري شود صله بايد نسبت به ديوار ساختمان تحت زاويه قائمه اندازهاين فا. باشد مي

  .فضاي باز پيرامون يك عنصر نفوذكننده است :فضاي پيراموني

به كمك  هاي جسمي خود، بدون نياز نظر از محدوديت فضايي كه افراد معلول جسمي و حركتي، صرف :قابل دسترس

  ).جسمي ـ حركتي ه شود به ضوابط و مقررات شهرسازي براي افراد معلولمراجع(ديگران بتوانند از آن استفاده كنند 

  .كند كه يك مسير عبور به يك خروج را فراهم مي "دسترس خروج"از ) بسته(محصور  يك جزء  :كريدور

در شده مقاوم  بندي جزئي از خروج كه از تمامي فضاهاي داخلي ساختمان يا سازه به وسيله ساختار درجه :گذرگاه خروج

اي را در جهت افقي به سمت يك تخليه  شده هاي بازشو جدا شده است و مسير عبور محافظت كننده برابر آتش و محافظت
  .كند خروج يا به يك معبر عمومي تأمين مي

كه براي  بندي مقاومت در برابر آتش با درجه) مانند ديوار(يا قائم ) مانند سقف(يك عنصر ساختماني افقي  :مانع آتش

براي ديوار مانع آتش، نگاه . هاي محافظت شده در برابر آتش است سوزي طراحي شده و داراي بازشو گيري از گسترش آتشجلو
  .4- 8-3كنيد به 

يك پوسته پيوسته قائم يا افقي، مانند ديوار يا سقف كه براي محدود كردن حركت دود طراحي و ساخته شده  :مانع دود

  .است

  .كند طه يا حياط كه دسترسي به يك معبر عمومي را براي يك يا چند خروج فراهم مييك محو :خروج) حياط(محوطه 

ها واقع شده  هاي تهويه و حياط مساحتي كه در ميان ديوارهاي خارجي بدون در نظر گرفتن شفت :مساحت ساختمان

كه درون تصوير افقي بام يا كف  فضاهايي از ساختمان كه در حد فاصل ديوارهاي اطراف ساختمان قرار ندارند، در صورتي. است
  .شوند بااليي قرار داشته باشند، بايد در محاسبه مساحت ساختمان در نظر گرفته

آوردن  مساحت كف واقع در داخل ديوارهاي خارجي ساختمان، بدون در نظر :، ناخالص)سطح اشغال(مساحت كف 

ديوارهاي داخلي،   ها،كمدها، ضخامت پله ها، راه مساحت كريدوركردن  هاي باز، و بدون كم هاي قائم تهويه و محوطه مساحت كانال
  .هاي برجسته نمايان ها يا ساير قسمت ستون

ها،  هاي فرعي بدون متصرف، مانند كريدور واقعي كه شامل مساحت قسمت  شده مساحت سطح اشغال:مساحت كف، خالص
  .شود ا نميبهداشتي، اتاق تأسيسات مكانيكي و كمده هاي  ها، سرويس پله راه
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مصالح ساختماني نصب شده براي مقاومت در برابر عبور آزاد شعله به ديگر نواحي ساختمان از ميان  :مسدودكننده حريق

  .فضاهاي پنهان

بخشي از دسترس خروج كه متصرفان بايد طي كنند تا به محلي برسند كه از آن جا، دو مسير مجزا  :مسير مشترك تردد

اين مسير مشترك بايد در محاسبه مسافت مجاز تردد در نظر . يدن به دو خروج جداگانه وجود داردو در جهت مخالف براي رس
  . گرفته شود

و ) بيرون(متر كه به هواي آزاد  سانتي 300اي از زمين با عرض و ارتفاع آزاد حداقل  خيابان، كوچه يا پاره :معبر عمومي

  .آزاد استخيابان راه دارد و به صورت دائم براي تردد مردم 

هر گونه اشخاص حقوقي يا حقيقي داراي صالحيت قانوني كه بر اساس وظايف قانوني خود نقشه ها،  :مقام قانوني مسئول

نظامات اداري . محاسبات، تجهيزات، مصالح، جزئيات نصب و اجرا يا ساير فرايندهاي الزم را بررسي، كنترل و تصويب مي نمايد
به طور كلي تابع ضوابط مبحث دوم مقررات ملي ساختمان است، در عين حال براي نيازهاي قانوني مسئول  اتو تعريف مقام

، الزامات اين مبحثبه منظور كنترل رعايت  .قانوني مسئول به صراحت در متن مقررات قيد شده است اتخاص مبحث، مقام
مشخص به لحاظ توانايي فني سازمان آتش نشاني ) ي ها و دهياري هاي كشورسازمان شهردار(وزارت كشور در شهرهايي كه 

به منظور (در مرحله صدور پروانه طرح را سازمان اين استعالم هاي الزم از  كنترل ساختمانمرجع صدور پروانه و  مي نمايد،
رعايت الزامات مبحث نهايي به منظور تائيد (ساختمان  كارپاياندر مرحله گواهي و ) طرح معماري عايت الزامات درراطمينان از 

صورت شركت هاي بازرسي ساخت مي تواند توسط  كاراستعالم و اخذ تائيديه در مرحله گواهي پاياناين  .دهدمي صورت ) سوم
  .گيرد

داغ يا شعله  خواصي از مصالح، مجموعه يا سيستم ساختماني كه از عبور حرارت زياد، گازهاي :مقاومت در برابر آتش

  .اندازد ن را به تأخير ميكند يا آ تحت شرايط كاربرد جلوگيري مي

عملكردي  مدت زماني كه يك جزء، مجموعه يا سيستم ساختماني قادر به ادامه وظيفه :درجه مقاومت در برابر آتش   

سوزي  به عبارت ديگر، مدت زماني كه يك جزء يا مجموعه ساختماني قادر است يك آتش. خود در شرايط آتش استاندارد باشد
اي خود تحت شرايط آتش استاندارد ادامه دهد و يا هر  در فضاي وقوع محبوس كرده، يا به عملكرد سازهبا شدت استاندارد را 

يا ساير مدارك پشتيبان (هاي استاندارد يا مقادير داده شده در راهنماي مبحث سوم  اين مدت زمان بر اساس نتايج آزمون. دو
  .شود تعيين مي) مصوب

اختمان كه از اطراف و سقف و كف به وسيله اجزاي ساختماني مقاوم در برابر آتش بخشي از فضاي داخل س :منطقه حريق

  . شود محدود مي) سقف مقاوم در برابر آتش/ هاي كف مانند ديوارهاي مانع آتش، ديوارهاي جداكننده آتش و سيستم(

ت طبقه زير خود را داشته اي واقع در بين هر يك از طبقات اصلي ساختمان كه حداكثر يك سوم مساح طبقه :ميان طبقه

بيشتر از يك سوم مساحت كل  باشد، به جز در موارد خاص صنعتي، كه مجموع مساحت ميان طبقه در يك طبقه مي تواند
  .همان طبقه شود

  مقاومت در برابر آتش :مقاومت حريق

  ).پوسته ديوار،كف يا سقف(گشودگي ايجادشده در يك سمت يك عنصر ساختماني  :اي منفذ پوسته

  .كند كه به طور كامل از يك سر عنصر تا سر ديگر آن عبور مي) فضاي بازي(گشودگي  :منفذ سرتاسري

هستند،  ها در هنگاه تخليه اضطراري فضايي است كه افرادي كه قادر به استفاده از پله ):پناهگاه(گرفتن   مكان پناه
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  .بمانند هاي الزم در آنجا منتظر توانند تا رسيدن كمك يا دستورالعمل مي

  .گاه يا هدايت، تأمين شده است ميله يا نرده افقي يا مايل كه براي دست گرفتن به عنوان تكيه :ميله دستگرد

  .حايل حفاظتي و ايمني كه براي جلوگيري از سقوط از ارتفاع طراحي شده باشد :نرده محافظ

بندي  فذ به درون يك عنصر ساختماني داراي درجهعنصري مانند لوله، كابل يا غيره كه از طريق يك من :عنصر  ،نفوذكننده

  .از نظر مقاومت در برابر آتش نفوذ كرده است

  .ميان طبقه :طبقه نيم

نظر گرفته شده  هايي كه به عنوان محل زندگي يك شخص يا خانواده در فضا، اتاق يا اتاق ):واحد مسكوني(واحد زندگي 

  .و داراي وسايل زندگي باشد

  .باشد مي) متصرف(بردار  مساحت مجاز كف به ازاي يك نفر بهره حداكثر :واحد تصرف

امكانات سكونتي  اين تعريف شامل متل و ساير بناهايي با. شود هاي آن براي سكونت مسافران استفاده مي بنايي كه اتاق :هتل

  .گردد موقت نيز مي

هاي  قسمت يان هوا در داخل فضاهاي باز درهرگونه مصالح، ابزار يا وسيله ساختماني كه براي محدود كردن جر :هوابند

هاي زير  ـ سقف و اتاق  ـ سقف يا بام  هاي كف پنهان اجزاي ساختمان، مانند فضاهاي دسترسي و بازديد تأسيسات، مجموعه
  .شيرواني نصب گردد

  

  عالئم اختصاري 3-1-2

Aa=  هاي مجاز ، پس از افزايش)متر مربع(مساحت مجاز كف  

At= 2- 4-3مطابق جدول ) متر مربع( مساحت مجاز كف  

If=  هاي مجاور به سبب فاصله از ساختمان) درصد(افزايش مساحت  

Is=  به سبب محافظت با شبكه بارنده خودكار) درصد(افزايش مساحت  

F=  متر پهنا باشد سانتي 600كه رو به معبر عمومي يا رو به فضاي باز با حداقل ) متر سانتي(آن بخش از محيط ساختمان.  

P=  متر سانتي(محيط كل ساختمان(  

W=  1- 2-6-4مطابق بخش ) متر سانتي(پهناي معبر عمومي يا فضاي باز  

  محدوديت ندارد :ن. م

  غير مجاز :م. غ
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  كليات 3-1-3

  دامنه كاربرد  3-1-3-1

  مرتبه اختصاصي ساختمان هاي بلنددامنه كاربرد ضوابط  3-1-3-1-1

، براي )10-3فصل (ملي ساختمان، ضوابط اختصاصي ساختمان هاي بلند مرتبه  در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات
ترين تراز قابل دسترس براي  متر از پايين 30روي زمين و ارتفاع كمتر از  طبقه 8ساختمان هاي آپارتماني مسكوني، با حداكثر 

  .نشاني، اجباري نيست خودروهاي آتش

   7-3دامنه كاربرد ضوابط فصل  3-1-3-1-2

، تنها براي ساختمان هاي زير اجباري 4-3- 7-3اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط مربوط به جدول  در
  :مي باشد

  ساختمان هاي با تصرف تجمعي و نيز فضاهاي تجمعي در كليه ساختمان ها  - الف

  )1-1- 3-1- 3با در نظر گرفتن توضيحات بند (ساختمان هاي بلند مرتبه  -ب

  ختمان هاي آموزشي و نيز كليه مراكز و مؤسسات آموزشي در هر رده سنيسا -پ

  مراقبتي/ساختمان هاي با تصرف درماني -ت

  )هتل و نظاير آن( 1-ساختمان هاي با تصرف م -ث

كه در مرحله صدور پروانه به صورت كتبي به كنترل ساختمان ساير ساختمان ها به تشخيص مرجع قانوني صدور پروانه و  - ج
  .رفرما يا نماينده قانوني وي ابالغ شده باشدكا

  8-3دامنه كاربرد ضوابط فصل  3-1-3-1-3

تنها براي ساختمان هاي زير اجباري مي  8-3در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط ارائه شده در فصل 
  :باشد

  ساختمان هاي با تصرف تجمعي - الف

  )1-1- 3-1- 3در نظر گرفتن توضيحات بند با (ساختمان هاي بلند مرتبه  -ب

  3-ساختمان هاي با تصرف د -پ

  )هتل و نظاير آن( 1-ساختمان هاي با تصرف م -ت

كه در مرحله صدور پروانه به صورت كنترل ساختمان براي ساير ساختمان ها بنا بر تشخيص مرجع قانوني صدور پروانه و  -ث
  .غ شده باشدكتبي به كارفرما يا نماينده قانوني وي ابال

  دامنه كاربرد ضوابط مقاومت در برابر آتش براي اجزاي سازه اي 3-1-3-1-4

در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط مربوط به مقاومت در برابر آتش اجزاي سازه اي، تنها براي 
  :ساختمان هاي زير اجباري مي باشد

  ساختمان هاي با تصرف تجمعي - الف

  )1-1- 3-1-3با در نظر گرفتن توضيحات بند (تمان هاي بلند مرتبه ساخ -ب
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  ساختمان هاي با تصرف درماني و مراقبتي -پ

  ساختمان هاي آموزشي و نيز كليه مراكز و مؤسسات آموزشي در هر رده سني -ت

  )هتل و نظاير آن( 1-ساختمان هاي با تصرف م -ث

به طرح كه در مرحله صدور پروانه كنترل ساختمان انوني صدور پروانه و براي ساير ساختمان ها بنا به تشخيص مرجع ق - ج
  .صورت كتبي به كارفرما يا نماينده قانوني وي ابالغ شده باشد

  

  انتظارات عملكردي 3-1-4
 جهت درك بهتراين قسمت . در اين قسمت انتظارات عملكردي ايمني در برابر آتش به صورت عبارات كيفي ارائه شده است

 هاي بعد ارائه شده الزامات مربوط به اين انتظارات در فصل. الزامات كمي نيستمات و ارتباط بين آنها ارائه شده و حاوي الزا
همچنين ارائه اين انتظارات به زمينه سازي ساختاري تهيه مقررات سطح پايه عملكردي در ويرايش هاي بعدي كمك  .است

  . ، امكانات ارزيابي و فناوري هاي مربوط مهيا خواهد شدكه با توسعه مقررات، دانش فني مي نمايد،
  

  كشف و اعالم به موقع حريق 3-1-4-1

سوزي، ساكنان و افراد داخل ساختمان در مراحل اوليه  ساختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع آتش
هاي  براي اين منظور، در صورت نياز، بايد از سيستم. ن دهنداز آن مطلع شوند تا بتوانند واكنش مناسبي را به موقع از خود نشا

  .مناسب كشف و اعالم حريق استفاده شود

  

  طراحي مسيرهاي خروج 3-1-4-2

براي فرار از ساختمان به امن كافي  ، مسيرهايسوزي آتشساختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع 
و براي كليه افراد به  اين مسيرها بايد به صورت امن و مؤثر در تمام اوقات. داشته باشد وجود آندر خارج از يمن محل ايك 

  .قابل استفاده باشد شكل مناسب و عادالنه

  

  سوزي جلوگيري از گسترش داخلي و خارجي آتش 3-1-4-3

ص مناسبي در برابر آتش هاي داخلي از خوا كاري سوزي در داخل ساختمان الزم است تا نازك براي جلوگيري از گسترش آتش
منظور از . سوزي به فضاهاي مجاور شود مانع از گسترش آتش) نظير ديوارها(برخوردار بوده و به عالوه اجزاي ساختاري 

  .استساختارهاي داخلي ديگر هرگونه جداكننده، ديوار، سقف يا روي كاري  هاي داخلي، مصالح نازك كاري نازك
  

  )ها كاري نازك(گسترش داخلي حريق  1- 3-1-4-3

  :هاي داخلي بايد كاري ر داخل ساختمان، نازكسوزي د آتشبه منظور جلوگيري از گسترش 

  باشد، و قابل قبولناشي از سوختن آنها  يدر صورت قابل اشتعال بودن، شدت رهايش گرما ـ  الف

  .در برابر پيشروي سطحي شعله مقاومت الزم را دارا باشند ـ ب
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  )ساختاري(ي حريق گسترش داخل 3-1-4-3-2

به مدت  ، پايداري آنسوزي آتشاي طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع  اختمان بايد به گونهسازه س 3-2-1- 4- 1- 3
  .شودحفظ مناسبي 

سوزي از يك واحد  آتشطراحي و ساخته شود كه در برابر گسترش  چنانبايد  واحدهاي مستقلديوار بين  3-2-2- 4- 1- 3
  .قاومت نمايدمبه واحدهاي مجاور 

آتش و دود در فضاهاي  پنهانپيشروي  در آن امكانطراحي و ساخته شود كه بايد به نحوي ساختمان  3-2-3- 4- 1- 3
  .وجود نداشته باشدساختار داخل موجود در  ناپيداي

محافظت  به طور مناسببندي مقاومت در برابر آتش، بايد  داراي درجهعناصر نصب شده در داخل بازشوهاي  3-2-4- 4- 1- 3
  .تا يكپارچگي عنصر در برابر حريق حفظ شود ،شوند

  

  گسترش خارجي حريق 3-1-4-3-3

از يك سوزي  آتشبر روي ديوار و گسترش هاي آتش  شعله ديوارهاي خارجي بايد در برابر پيشروي 3-3-1- 4- 1- 3
براي اين منظور الزم است  .يندساختمان به ساختمان ديگر، متناسب با ارتفاع، كاربري و موقعيت ساختمان مقاومت نما

در صورت قرار گرفتن در معرض يك منبع حرارت  آنها، ساخته شوند كه خطر افروزشاي  به گونه ديوارهاي خارجي ساختمان
همچنين، الزم . شدباپيشروي شعله بر روي سطوح آنها محدود بيروني كم باشد و در صورت اشتعال، گرماي كمي آزاد كرده و 

محدود شود، به طوري كه مقدار  )ها مانند پنجره( ساختمانموجود در جدار خارجي سطوح محافظت نشده  ساحتماست كه 
و مرزهاي اطراف،  خارجي ساختمان ، با توجه به فاصله بين ديواربتابد) يا برعكس(بيرون به داخل از  ممكن استحرارتي كه 

  .باشدمحدود 

بري و موقعيت ساختمان، در برابر پيشروي حريق بر روي بام و گسترش از بام ساختمان بايد متناسب با كار 3-3-2- 4- 1- 3
طوري ساخته شود كه خطر  براي اين منظور الزم است بام ساختمان .نمايدمقاومت يك ساختمان به ساختمان مجاور 

  .خارجي محدود گردد اشتعالبع ابر اثر منبر روي آن پيشروي شعله 

 مرز مالكيتخارج از از يك ساختمان به ساختماني سوزي  آتش صورت گيرد كه از پيشروي اي به گونهموارد فوق بايد : يادآوري
به كاربري ساختمان، فاصله آن از مرز مالكيت، و براي برخي موارد به ارتفاع  الزاماتسطح . ، يا برعكس، جلوگيري شودآن

  .بستگي دارد

  

  كننده آتش هاي خاموش سيستم 3-1-4-4

كننده دستي و خودكار مجهز باشد تا امكان  هاي خاموش ب با نوع تصرف فضاها و ابعاد آن به سيستمساختمان بايد متناس
  .خاموش كردن آتش، به ويژه در مراحل ابتدايي آن، وجود داشته و از گسترش سريع حريق جلوگيري شود

  

  نشان نيروهاي آتشعمليات و  يدسترسبراي تسهيالت  3-1-4-5

هنگام نشان  نيروهاي آتشعمليات  به نحوي طراحي و ساخته شود كه تسهيالت الزم براي ساختمان بايد 5-1- 4- 1- 3
تواند  بر حسب نياز و متناسب با شرايط ساختمان، ميكنترل ساختمان مرجع صدور پروانه و . باشدفراهم  عمليات در ساختمان

همچنين، بايد . را خواستار شود) نشاني هاي آتش گهاي شلن هاي آماده و حلقه مانند شبكه لوله(نصب اين امكانات و تسهيالت 
نشان به منظور انجام عمليات امداد و  و در درون آن براي نيروهاي آتشراي ورود به ساختمان هاي دسترس كافي ب راه
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  .وجود داشته باشد سازي حريق خاموش

و تجهيزات  آالت ماشينان بتوانند نش نيروهاي آتشبه نحوي طراحي و ساخته شود كه بايد محوطه ساختمان  5-2- 4- 1- 3
زمين محوطه بايد مقاومت مكانيكي الزم براي تحمل وزن . مورد نياز خود را به نحو مناسب به نزديك ساختمان برسانند

  .نشاني در حين عمليات را داشته باشد ودچار نشست يا ريزش نشود آالت آتش ماشين

مجهز سوزي  آتشدود ناشي از تخليه به تجهيزات تهويه و مناسب نحو  به ساختمان بايدفضاهاي زير زمين در  5-3- 4- 1- 3
  .شده باشد

  



21 

  

 

3 -2   

  تقسيم بندي تصرف هاي ساختماني

  

  كليات 3-2-1

  ثبت تصرف 1- 1- 3-2

برداري، دست كم  شوند، بايد بر حسب نوع عملكرد و بهره هايي از آنها كه از اين پس ساخته يا بازسازي مي تمام بناها يا بخش
  .آورده شده است 2-2-3هاي آنها در بخش  هاي تصرف و زيرگروه شرح گروه. گانه زير ثبت شوند  هاي ده يكي از تصرفدر 

  3ـ و م 2ـ ، م1ـ   هاي م گروه: اقامتي/ هاي مسكوني تصرف) الف  

 گروه آ: هاي آموزشي تصرف  ) ب

 4و د ـ 3، د ـ2، د ـ1ـ  هاي د گروه: مراقبتي/ هاي درماني تصرف) پ 

 5ـ  و ت 4ـ  ، ت3ـ ، ت 2، ت ـ1ـ  هاي ت گروه: هاي تجمعي فتصر  ) ت

 گروه ح: اداري/ اي هاي حرفه تصرف  ) ث

 گروه ك: تجاري/ هاي كسبي تصرف  ) ج

 2و ص ـ 1هاي ص ـ گروه: هاي صنعتي تصرف  ) ح

 2ـ  و ن 1ـ هاي ن  گروه: هاي انباري تصرف  ) خ

 خ: آميز هاي مخاطره تصرف  ) د

 گروه ف: هاي متفرقه تصرف  ) ذ

 

  هاي موجود انساختم 3-2-1-2

هاي موجود كه از لحاظ مشخصات، با ضوابط اين مقررات تطبيق ندارند، صدور پروانه تغيير تصرف از طرف  در مورد ساختمان
، خطرات ايمنيو  سوزي  پذير است كه تأييد شود تصرف مورد نظر از لحاظ آتش تنها در صورتي امكانمرجع صدور پروانه 

  .ا در برخواهد داشتكمتري نسبت به تصرف كنوني آنه

  

  ها بندي تصرف دسته 3-2-2

  )م(هاي مسكوني  تصرف 3-2-2-1

زندگي كند و براي خوابيدن از آن استفاده شود، به استثناي بناهايي كه در  افراديهر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن فرد يا 
بناهاي با تصرف مسكوني شامل موارد . شود ميشوند، تصرف مسكوني شناخته  بندي مي مراقبتي دسته/هاي درماني گروه تصرف

  :شوند  زير مي
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  1- مگروه  1- 1- 2- 2- 3

  :در آن اقامت دارند، شامل موارد زير) يك ماهكمتر از (هاي مسكوني كه متصرفان عمدتاً به طور موقت  تصرف

  )براي اقامت موقت(ها و مسافر پذيرها  مسافرخانه) الف

  ها، هتل آپارتمان ها ها و متل هتل  ) ب

  

   2- مگروه  2- 1- 2- 2- 3

هاي مسكوني شامل دو واحد مسكوني و بيشتر كه متصرفان آن به طور عمده، به صورت دائم در ساختمان ساكن  تصرف
  :هستند، شامل موارد زير

  بناهاي آپارتماني)الف 

  هاي غير موقت سازماني، مذهبي، ورزشي و نظاير آن اقامتگاه  ) ب

  ها خوابگاه) پ  

  ي شراكتيهاي تفريح اقامتگاه  ) ت

شوند، تا هنگام  استفاده مي) به صورت غير آپارتماني(ها و ويالهاي مسكوني كه براي سكونت شخصي يك خانواده  خانه: توجه
  .قرار گرفته و بايد از مقررات مربوط به آن تبعيت نمايند 2تصويب مقررات اختصاصي جداگانه براي آنها، جزو گروه م ـ

  

   3-مگروه  3- 1- 2- 2- 3

  .شوند استفاده مي) تعداد كاركنانبه غير از (نفر  16تا  6روزي از افراد به تعداد  ي مسكوني كه براي مراقبت شبانهها تصرف

  

  )آ(هاي آموزشي  تصرف 3-2-2-2

هاي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان  نفر به منظورهاي آموزشي در دوره 6به تعداد  حداقلهر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن 
همچنين هر بنا يا بخشي از بنا كه به منظور آموزش يا مراقبت . شود جا جمع شوند، داراي تصرف آموزشي شناخته ميدر يك 

  .گيرد روز استفاده شود، در اين تصرف قرار مي سال براي قسمتي از طول شبانه 18تا  3با سن  نفر 5از بيش از 

هاي آموزشي محسوب نشده و جزو  دبيرستان جزو دسته تصرف هاي تحصيلي باالتر از هاي آموزشي در دوره كاربري :توجه
  .گيرند اداري قرار مي/اي هاي حرفه دسته تصرف

  )د(مراقبتي / هاي درماني تصرف 3-2-2-3

كه در آن اشخاص به سبب محدوديت يا معلوليت جسمي و يا ذهني، بيماري يا كهولت تحت مراقبت هر بنا يا بخشي از بنا 
 محدوداند و آزادي حركت آنان  رار دارند، يا به منظور مجازات يا بازپروري تحت نظر يا بازداشت قرار گرفتهپزشكي و نظاير آن ق

  .شده باشد

  

  1- دگروه  1- 3- 2- 2- 3
شود كه به علت شرايط روحي يا ساير  روزي استفاده مي طور شبانه نفر به 16از بيش از  نگهداريكه براي هر بنا يا بخشي از بنا 
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متصرفان در اين تصرف قادر . گردد يك محيط مسكوني تحت مراقبت بوده و خدمات مراقبتي به آنان ارائه مي داليل، در
اين تصرف . هستند تا در صورت وقوع يك موقعيت اضطراري بدون كمك فيزيكي كاركنان، واكنش الزم را از خود نشان دهند

  .شود عتياد و موارد مشابه ميديدگان اجتماعي، مراكز ترك ا شامل مراكز نگهداري از آسيب

  

  2- دگروه  2- 3- 2- 2- 3

يا نگهداري از كودكان  پزشكي، پرستاري روزي پزشكي، جراحي، روان كه به منظور ارائه خدمات شبانههر بنا يا بخشي از بنا 
اين . شود استفاده ميسرپرست و مانند آن براي افرادي به تعداد بيش از پنج نفر كه بعضاً قادر به مراقبت از خود نيستند،  بي

همچنين هر گونه مركز مراقبت از . شود ها و موارد مشابه مي شيرخوارگاه، ها ها، تيمارستان ها، درمانگاه تصرف شامل بيمارستان
شوند، بايد جزو گروه  روز نگهداري مي سال به تعداد بيش از پنج نفر كه در آن كودكان براي كل مدت شبانه 3كودكان كمتر از 

  .مي گيردقرار  2ـ د 

  

  3- گروه د 3- 3- 2- 2- 3

شوند و آزادي آنها محدود شده  كه در آن افرادي به تعداد بيش از پنج نفر به داليل امنيتي نگهداري هر بنا يا بخشي از بنا 
  .مراكز بازپروري ها و ها، دارالتأديب ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه زندان: گردد اين تصرف شامل موارد زير مي. باشد

  

  )هاي روزانه مراقبت( 4- گروه د 4- 3- 2- 2- 3

كه در آن افراد در هر سني به تعداد بيش از پنج نفر تحت مراقبت افرادي غير از والدين، خويشاوندان يا هر بنا يا بخشي از بنا 
هايي كه براي مراقبت شخصي  گاهآسايش. ساعت قرار بگيرند 24وابستگان خود، در محلي غير از خانه خود و به مدت كمتر از 

ساعت و براي بيش از پنج نفر افراد بالغ استفاده شود، و نيز مراكزي كه براي نگهداري بيش از پنج كودك با  24براي كمتر از 
  .گردد ساعت استفاده شوند، جزو اين گروه محسوب مي 24سال به مدت كمتر از  3سن كمتر از 

سال را ارائه  3ي از كودكان، خدمات مراقبت از بيش از پنج و حداكثر صد كودك كمتر از چنانچه يك مركز نگهدار: استثناء
ها  شوند، در تراز تخليه خروج واقع شده و كليه اتاق آنها نگهداري مي  هايي كه كودكان در نمايد، در صورتي كه كليه اتاق

  .قرار داده شود)  آ(باشند، اين مركز بايد جزو گروه  في با ايمني كامستقيماً داراي يك در خروج به محوطه بيرون از ساختمان 

  

  )ت(هاي تجمعي  تصرف 3-2-2-4

ها و  هاي اجتماعي يا مذهبي، برگزاري جشن هر بنا يا بخشي از بنا كه از آن براي تجمع افراد، به منظورهايي مانند گردهمايي
هاي مسافري استفاده شود، جزو گروه تجمعي قرار  ل در پايانههاي انتظار براي نقل و انتقا مراسم، خوردن و آشاميدن، يا سالن

  . گيرد مي

/ اي نفر استفاده شود، جزو تصرف حرفه 50اگر از ساختمان يا بخشي از آن براي اهداف تجمعي براي افراد به تعداد كمتر از 
  .مي گيرداداري قرار 

يك در جنب متر مربع  70و يا با مساحت حداكثر نفر  50چنانچه اتاق يا فضايي براي اهداف تجمعي توسط افراد كمتر از 
به كار رود، بايد به عنوان قسمتي از همان تصرف در نظر گرفته شود و نيازي به قرار دادن آن در گروه تجمعي تصرف ديگر 

  .نيست
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ورزش يا سالن ، تريا، سالن  مانند كتابخانه(شوند  هاي آموزشي محسوب مي فضاهاي تجمعي كه جزو فضاهاي جنبي تصرف
   .جزئي از تصرف آموزشي محسوب شده و نيازي به قرار دادن آنها در گروه تجمعي نيست) سخنراني در مدارس

  

  :گردد هاي تجمعي شامل موارد زير مي تصرف

  

  1- تگروه  1- 4- 2- 2- 3

شوند،  ر متحرك استفاده ميهاي تجمعي، معموالً با صندلي ثابت، كه براي ارائه يا تماشاي اجراهاي نمايشي يا تصاوي كاربري
  .پذيرند شامل سينماها، تئاترها و استوديوهاي راديويي ـ تلويزيوني كه تماشاچي مي

  

  2- تگروه  2- 4- 2- 2- 3

  .ها، ترياها و نظاير آنها هاي ضيافت، رستوران شوند، شامل سالن هاي تجمعي كه براي صرف غذا يا نوشيدني استفاده مي كاربري

  

  3- تگروه  3- 4- 2- 2- 3

هاي تجمعي كه در ساير  شوند و يا كاربري هاي تجمعي كه براي برگزاري مراسم نيايش، جشن يا سرگرمي استفاده مي كاربري
هاي سخنراني، مساجد،  هاي هنري، سالن هاي تفريحي، گالري هاي بازي قرار نگرفته باشند، شامل سالن) ت(هاي تصرف  گروه

بدون (هاي ورزشي  باشگاههاي نمايشگاهي،  ها و دادسراها، سالن اجتماع، دادگاه هاي كليساها يا ساير اماكن مذهبي، سالن
، )بدون جايگاه تماشاچي(هاي سرپوشيده تنيس  زمين، )بدون جايگاه تماشاچي(، استخرهاي سرپوشيده )جايگاه تماشاچي

  .ي بيلياردها هاي مسافرتي، سالن هاي انتظار در ترمينال ها، سالن ها، موزه كتابخانه

  

  4- گروه ت 4- 4- 2- 2- 3

ها  هاي ورزشي داخل سالن كه داراي تماشاچي هستند، شامل استاديوم ها و بازي هاي تجمعي به منظور تماشاي فعاليت كاربري
  .هاي ورزشي سرپوشيده و مجموعه

  

  5-تگروه  5- 4- 2- 2- 3

سرباز و  هاي تفريحي شوند، شامل پارك مي ها در فضاي باز استفاده هاي تجمعي كه به منظور انجام يا تماشاي فعاليت كاربري
  .هاي سرباز استاديوم

  

  )ح(اداري /  اي هاي حرفه تصرف 3-2-2-5

تواند شامل نگهداري يا انبار  اي يا اداري استفاده شود كه مي هر بنا با بخشي از بنا كه براي انجام دادن كار و ارائه خدمات حرفه
  :اداري عبارت است از/  اي  ترين بناهاي با تصرف حرفه از جمله مهم. مدارك و بايگاني نيز شود

  كليه دفاتر امور اداري - الف

  ها، شعب پست، تلگراف و تلفن بانك - ب 
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  ها آرايشگاه - پ 

  شود روزي بستري نمي هاي پزشكي كه بيمار در آنها به طور شبانه ها و مطب كلينيك -ت

  ها و مراكز تشخيص طبي آزمايشگاه -ث

  اي اتومبيله نمايشگاه -ج

  هاي كپي و پرينت مغازه -چ

  )نظير مهندسي، معماري و غيره(اي  هاي خدمات حرفه دفاتر و شركت -ح

  هاي راديو و تلويزيون ايستگاه -خ

  مراكز آموزشي باالتر از دبيرستان - د

  هاي تحقيقاتي يا كنترل كيفيت آزمايشگاه - ذ

  نشاني هاي نيروهاي انتظامي و آتش ايستگاه -ر

  ها شويي ينماش -ز

  هاي دامپزشكي كلينيك -ژ

  هاي كنترل ترافيك هوايي برج -س

  

  )ك(تجاري / هاي كسبي تصرف 3-2-2-6

شود و مقاديري كاال نيز براي فروش به مشتريان در آن  هر بنا يا بخشي از بنا كه از آن براي نمايش و فروش كاال استفاده مي
  :تجاري عبارت است از/ صرف كسبيترين بناهاي با ت از جمله مهم. انبار شده است

  ها ها و مغازه فروشگاه - الف

  ها و ميادين فروش سالن -ب

  ها بازارها و بازارچه -پ

  ها فروشي عمده -ت

  ها داروخانه -ث

  

  )ص(هاي صنعتي  تصرف 3-2-2-7

بوط به توليد استفاده شود، به بندي، تعمير يا فرآيندهاي مر هر بنا يا بخشي از بنا كه از آن براي ساخت، مونتاژ، توليد، بسته
) 1ـ  ص (هاي صنعتي به دو گروه  تصرف. شود آميز نباشد، داراي تصرف صنعتي شناخته مي هاي مخاطره شرطي كه جزو تصرف

  :شوند ، به شرح زير، تقسيم مي)2ـ ص (و 

  

  هاي صنعتي ميان خطر تصرف: 1- گروه ص 7-1- 2- 2- 3

  :قرار دارند،از جمله صنايع زير 1ـ  باشند، جزو گروه صخطر ن هاي صنعتي كه جزو گروه كم كاربري
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سازي، توليد انواع  صنايع الكترونيك و قطعات برقي، توليد المپ، وسايل ورزشي، خودرو و ساير وسايل نقليه موتوري، دوچرخه
مبلمان، برداري، فرش و موكت، پوشاك، توليد مبلمان و روكش  هاي اداري، تجهيزات عكاسي و فيلم قايق، ماشين
كش، صنايع شوينده، صنايع غذايي، پخت نان  هاي ساختماني و كشاورزي، صنايع هواپيمايي، توليد حشره ها، ماشين خشكشويي

سازي،  و شيريني، توليد محصوالت از جنس بوته و گياهان خشك، محصوالت از جنس كنف، صنايع چرم، صنايع ماشين
، كاالي نوري، صنايع كاغذ، صنايع )بدون تماشاچي(ني و تصاوير متحرك برداري تلويزيو خراطي و فرزكاري چوب، فيلم
  .ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت توليد كفش، نساجي  هاي سوزاندن زباله، هاي تفريحي، كوره پالستيك، صنايع چاپ، ماشين

  

  خطر هاي صنعتي كم تصرف: 2- گروه ص 7-2- 2- 2- 3

بندي، با  االي غير قابل سوختن كه در فرآيندهاي توليد، كارهاي تكميلي و بستههاي صنعتي براي توليد و ساخت ك كاربري
  :از جمله موارد زير. شوند بندي مي دسته) 2ـ  ص(سوزي همراه نيستند، تحت گروه  هيچ گونه خطر آتش

، )دهي و شكل ساخت(مصالح بنايي مانند آجر، محصوالت سراميكي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گچ، يخ، محصوالت فلزي 
  .هاي غير الكلي نوشابه

  

  )ن(هاي انباري  تصرف 3-2-2-8

جزو تصرف انباري  آميز نباشد،  هاي مخاطره هر بنا يا بخشي از بنا كه براي انبار كردن استفاده شود، به شرطي كه جزو تصرف
  .شوند تقسيم مي) 2ـ   ن(و ) 1ـ  ن(هاي انباري به دو دسته  تصرف. گيرد قرار مي

  هاي انباري ميان خطر تصرف: 1- نگروه 8-1- 2- 2- 3

از جمله انبارهاي كاال و . گيرند نباشند، جزو اين دسته قرار مي) 2ـ  ن(هايي با تصرف انباري كه جزو تصرف  ساختمان
  :محصوالت زير

، پشم، كاموا، طناب، مقوايي  كاغذ، كتاب، كيف و پوشاك، بامبو و خيزران، الوار، چرم، خز، كفش، پوتين، چكمه، مقوا و جعبه
  .هاي لينولئوم، غالت، ابريشم، صابون، شكر، تاير، تنباكو، دخانيات، روكش و پركننده مبلمان و شمع مبلمان، چسب، كفپوش

  

  هاي انباري كم خطر تصرف: 2-نگروه  8-2- 2- 2- 3

هاي چوبي قرار گرفته يا در  پالتتوانند بر روي  هايي با تصرف انبار براي نگهداري مواد غير قابل سوختن، كه مي ساختمان
توانند داراي مقادير اندكي تزئينات پالستيكي  اين محصوالت مي. بندي شده باشند هاي كاغذي بسته ها يا لفافه داخل كارتن

  :از جمله انبارهاي كاالي زير. نيز باشند) مثالً به عنوان دسته، گيره يا پوشش نازك(

هاي الكتريكي،  پيچ هاي خشك، سيم هاي مقوايي بدون واكس، باتري بندي ر بستههاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات د كيسه
هاي غير قابل سوختن، ميوه و سبزيجات در  بندي هاي خالي، محصوالت غذايي، اغذيه در بسته موتورهاي برقي، قوطي

قابل سوختن، تخته گچي، اي خالي يا داراي مايعات غير هاي غير پالستيكي، غذاي منجمد، شيشه، ظروف شيشه بندي بسته
هاي خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكش و تزئينات پالستيك، قطعات فلزي، آينه، پاركينگ اتومبيل، چيني، عاج،  رنگدانه

  .كن اجاق، ظرفشويي و خشك
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  )خ(آميز  هاي مخاطره تصرف 3-2-2-9

زا، سمي يا  كه با مواد و محصوالت بسيار قابل احتراق، آتشهر بنا يا بخشي از يك بنا، اگر به مقاصدي مورد استفاده قرار گيرد 
اين مواد و محصوالت ممكن است در زماني كوتاه و به . شود آميز شناخته مي انفجاري در ارتباط باشد، داراي تصرف مخاطره

خورندگي بوده و يا اينكه  هاي گسترده، دود و گاز زياد، تشعشعات راديواكتيو، انفجار، مسموميت يا سرعت بسوزند يا منشأ شعله
همچنين بناهايي كه فضاي داخل آنها به دليل آسيا كردن . از لحاظ تركيب، داراي اسيدها و بازهاي بسيار قوي و مخرب باشند

هايي كه  به عنوان مثال، ساختمان. شوند مواد، مملو از ذرات بسيار ريز و غبارهاي قابل اشتعال باشد، جزو اين گروه محسوب مي
  :توان نام برد شوند، مي ي مقاصد زير استفاده ميبرا

متر مكعب از يكي از مواد استيلن، هيدروژن، گازهاي طبيعي قابل اشتعال، آمونياك، كلرين،  23انبار و نگهداري بيش از  )  الف
 1/0ازا و غيره با فشار ، هر گونه گاز قابل انفجار يا سمي، گازهاي سرم اكسيد كربن، اكسيد متيل اكسيد گوگرد، دي  فسژن، دي 
  .مگا پاسكال

  انبار و نگهداري مايعات بسيار قابل اشتعال )  ب

  انبار يا نگهداري مواد و مهمات منفجره، سوخت موشك و مشابه )  پ

  انبار و نگهداري هرگونه مواد بسيار قابل اشتعال )ت 

  در آنها وجود داشته باشد) سيلوهاي آردمانند پودر آلومينيوم يا (هايي كه غبارات قابل انفجار  ساختمان )ث 

  هاي قوي انبار يا نگهداري اسيدها، بازها، اكسيدكننده )ج 

  مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمانها به تشخيص  ساير ساختمان )چ 

  

 هاي خاص اين نوع مواد، تمهيدات و الزامات ايمني كامالً تخصصي براي طرح و اجراي با توجه به تنوع و پيچيدگي
شود و عمدتاً خارج از حوزه مقررات ملي  هاي تخصصي مربوط مي نامه آميز نياز است كه به آيين هاي مخاطره ساختمان
  .شود ست و در اين مبحث ارائه نميساختمان ا

  

  گذاري و ارائه اطالعات خاص مربوط به مواد خطرناك عالمت 1- 9- 2- 2- 3

كنترل ساختمان مرجع صدور پروانه و شود،  ، مصرف، انبار يا نگهداري ميهايي كه در آنها مواد شيميايي توليد در ساختمان
از جمله وجود هر يك از اطالعات . گذاري و ارائه اطالعات ايمني براي اين مواد شود تواند به تشخيص خود خواستار عالمت مي

نشاني و امداد قرار  ار نيروهاي آتشتواند الزامي شود تا در مواقع اضطراري در اختي مي مرجعزير در محل، به تشخيص اين 
 :گيرد

  نام تجاري ماده )الف 

  نام علمي و فرمول شيميايي ماده )ب 

ذوب،  خودي، دماي مشخصات كامل ماده شيميائي، ازجمله شامل وزن مخصوص، نقطه اشتعال، دماي اشتعال خودبه ) پ
  )بط باشدكه مرت هركدام(انفجار  جوش، حدپائين انفجار و يا حد باالي  دماي

و نحوه برخورد با آن ...) پذيري شديد،  دود شديد، گازهاي سمي، انفجار، واكنش(سوزي  توصيف نوع يا انواع خطر آتش ) ت 
  ....)نشاني، نياز به ماسك، نوع ماده مناسب اطفاي حريق، نوع لباس مورد نياز براي مأموران امداد و آتش(
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  هاي اوليه نحوه كمك ) ث 

  رداري، نگهداري و حمل و نقل صحيح مادهنحوه انبا ) ج 

  نام و آدرس كارخانه توليدكننده ) چ 

  .با او تماس گرفت ساعته مركز يا فرد متخصصي كه در مواقع اضطراري بتوان  24و تلفن  نام، آدرس  ) ح 

  

  )ف(هاي متفرقه  تصرف 3-2-2-10

گانه ذكر شده در باال جاي  9هاي  كه در هيچ يك از تصرف هايي هاي داراي ماهيت فرعي و نيز ساختمان ها و ساختار ساختمان
  :هاي زير از جمله ساختمان. هاي متفرقه قرار داده شوند گيرند، جزو گروه تصرف نمي

هاي  ها، انبار شخصي غالت در مجاورت تصرف هاي مربوط به كارهاي كشاورزي، آغل حيوانات و اصطبل، گلخانه ساختمان
  .مسكوني، پاركينگ شخصي

  خيز فضاهاي فرعي حادثه 3-2-3
بندي شده  اند، تقسيم خيز داخل يك نوع تصرف، بايد تحت همان نوع تصرف فضايي كه در آن قرار گرفته فضاهاي فرعي حادثه
شود،  فضاي فرعي كه به اين شكل جداسازي و محافظت مي. ها جدا و محافظت شوند از ساير قسمت 3-2- 3 و مطابق با جدول
  .گروه تصرف اصلي قرار داده شوندبايد در همان 

خيز بايد به وسيله ديوارهاي  جداسازي مقاوم در برابر آتش الزامي شده باشد، فضاي فرعي حادثه 3- 2-3چنانچه در جدول 
چنانچه در جدول ياد شده، تأمين سيستم اطفاي حريق خودكار بدون نياز . هاي ساختمان جدا شود مانع آتش از ساير قسمت

ي مانع آتش خواسته شده باشد، در اين صورت الزم است كه فضاي فرعي به وسيله ساختارهايي كه اجازه عبور دود به ديوارها
ديوارهاي مانع آتش نبايد به كف كاذب يا سقف كاذب ختم شوند، بلكه بايد . هاي ساختمان جدا شود را ندهند، از ساير قسمت

يا » شو خودبسته«ها بايداز نوع  قسمت درهاي اين. آتش، امتداد داشته باشند اصلي مقاوم در برابر) يا بام(از كف تا زير سقف 
درها بايد از نوع مقاوم در برابر حريق تائيد شده بوده و فاقد دريچه . باشند سيستم اعالم حريق  ي متصل به»شو خودكار بسته«

  . هوا باشند

  .نيازي به مطابقت با اين بند نيست) داخل واحدمثل انبار (براي فضاهاي فرعي داخل واحدهاي مسكوني  :استثناء

  

  خيز محافظت فضاهاي فرعي حادثه 3- 2- 3جدول 

 اتاق يا فضا
مقاومت اجزاي جداكننده در برابر آتش يا ساير تمهيدات 

 محافظتي

  كيلووات  120هايي با ظرفيت بيش از  موتورخانه

 )يو بر ساعت تي بي 400000حدود (

اطفـاي حريـق در    ودكارتأمين سيستم خ ساعت يا يك
 فضا

با فشار بيش از يـك اتمسـفر   ) بويلر(اتاق ديگ بخار 
كيلـو وات   5/7و توان بيش از ) آي اس پي 15حدود (
 )اسب بخار 10حدود (

يك ساعت يا تأمين سيستم خودكار اطفـاي حريـق در   
 فضا

 اتاق تجهيزات سرد كننده
يك ساعت يا تأمين سيستم خودكار اطفـاي حريـق در   

 فضا
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 دو ساعت پاركينگ اتومبيل

 سوز اتاق كوره زباله
أمين سيسـتم خودكـار اطفـاي حريـق در     ت و دو ساعت

 فضا

آميـز نبـوده و در    كارگاه رنگ كه جزو گروه مخـاطره 
 هاي صنعتي واقع نشده باشد دسته تصرف ساختمان

دو ساعت يا يك ساعت با تأمين سيستم خودكار اطفاي 
 حريق در فضا

هاي  هاي واقع در گروه تصرف و فروشگاه ها آزمايشگاه
 )2د ـ(و ) آ(

يك ساعت يا تأمين سيستم خودكار اطفـاي حريـق در   
 فضا

 9شويي بـا مسـاحت بـيش از     هاي ماشين لباس اتاق
 متر مربع

 يك ساعت

 يك ساعت متر مربع 9هاي انباري با مساحت بيش از  اتاق

 يك ساعت )3د ـ(هاي گروه  هاي بازداشتگاه سلول

هاي انباشت زباله و ضايعات با مسـاحت بـيش از    اتاق
 متر مربع 9

 يك ساعت

ربي بـا  هاي باتري اسيدي سـ  هاي حاوي سيستم اتاق
ــيش از  ــت ب ــرق   4ظرفي ــاي ب ــراي ژنراتوره ــر، ب ليت
 اضطراري يا دائم

كف يك سـاعت مقاومـت در برابـر آتـش     / ديوار و سقف
وار و ديــ). ف(، و )ن(، )خ(، )ص(، )ح(هــاي  بــراي گــروه

كــف دو ســاعت مقاومــت در برابــر آتــش بــراي / ســقف
 ).م(و ) د(، )آ(، )ت(هاي  گروه

  

  هاي مختلط تصرف 3-2-4
گيرند، ساختمان يا بخش  چنانچه يك ساختمان براي دو يا بيش از دو كاربري استفاده شود كه در يك گروه تصرف قرار نمي

  .يا تركيبي از آنها طراحي شود 2- 4-2- 3يا  1- 4- 2-3 مورد نظر از آن بايد مطابق با ضوابط مذكور در بند

  :استثناءها

  جداسازي شده باشند 7- 4-3هايي كه مطابق با ضوابط بخش  تصرف. 1

  از ساير فضاها جداسازي شوند 3-2-3 فضاهاي فرعي حادثه خيز كه بايد مطابق با جدول. 2

  

  

  هاي جداسازي نشده كاربري 3-2-4-1

داقل نوع ساختار قابل قبول براي ساختمان، ابتدا هر بخش از ساختمان بايد به طور جداگانه بر در اين روش، براي تعيين ح
هاي مورد نظر و  ها و اندازه سپس، نوع ساختار الزم براي ساختمان با توجه به نوع تصرف. شود بندي دسته  آن كاربري  اساس

به اين ترتيب كه در هر بار فرض شود كه كل . مشخص شودداده شده است،  4-3 و مساحت كه در فصل هاي ارتفاع  محدوديت
ضوابط از نظر نوع ساختار، كه  سخت ترينسپس بايد . هاي مورد نظر است ساختمان به طور كامل مربوط به يكي از تصرف
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نه و بر ساير ضوابط براي هر فضا به طور جداگا. ها به دست آمده است، براي كل ساختمان مالك قرار گيرد براي اين تصرف
هايي كه  نياز نيست، اما جداسازي) 2- 4-2-3جدول (هاي مختلف  به جداسازي بين تصرف. اساس نوع تصرف آن تعيين شود

ها يا ديوارهاي كريدورها طبق مقررات  مانند دوربندي شفت(خواسته شده است، بايد انجام شود اين مبحث هاي ديگر  در بخش
براي تمام (نيز بايد براي كل ساختمان  10- 3و  5- 3 هاي ترين الزامات فصل نندههمچنين، محدودك. )8- 3و  6-3 هاي فصل
به عنوان مثال چنانچه يك طبقه از ساختماني داراي رستوران و سالن پذيرايي . اعمال شود) هاي موجود در ساختمان تصرف

هاي  ان، ساختم5-3الزامات فصل  طبقو اگر بوده و طبقات ديگر آن اختصاص به تصرف اداري داشته باشد، ) 2ـ تصرف ت(
هاي  و از جمله قسمت(بايد به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار مجهز باشند، كل ساختمان ) 2ت ـ(تصرف تجمعي گروه 

  .بايد به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار مجهز شود) اداري

اعالم حريق ارائه نشده است، بنابراين ضوابط در اين ويرايش از مبحث سوم، ضوابط مربوط به سيستم هاي كشف و  :يادآوري
، مگر در مواردي كه مرجع صدور پايان كار نصب اين سيستم براي اين ويرايش به صورت اجباري اعمال نمي شود 5- 3فصل 

  .ها را ضروري تشخيص دهد

  

  هاي جداسازي شده كاربري 3-2-4-2

بندي شده و به طور كامل با ديوارها و  صورت جداگانه دسته در اين روش، هر قسمت از ساختمان بايد بر اساس تصرف آن به
هر منطقه حريق بايد با . ها جدا شود از ساير قسمت 2- 4-2-3 اجزاي افقي مانع آتش، با مقاومت خواسته شده در جدول

خود با هر منطقه حريق بايد به تناسب با نوع تصرف و نوع ساختار . ضوابط مربوط به تصرف خود مطابقت داشته باشد
اي كه تصرف اداري در  به عنوان مثال چنانچه باالترين طبقه. مطابقت داده شود 4-3هاي ارتفاعي داده شده در فصل  محدوديت

طبقه براي  4آن وجود دارد، طبقه چهارم باشد، براي مطابقت محدوديت ارتفاعي اين تصرف، به ساختارهايي نياز داريم كه 
هاي مساحت كف  اي باشد كه مجموع نسبت چنين در هر طبقه بايد مساحت ساختمان به گونههم. تصرف اداري را مجاز بداند

: محدوديت ارتفاع براي هر تصرف و دوم: اول(با كنترل اين دو موضوع . ها تقسيم بر مساحت مجاز آنها بيش از يك نشود تصرف
، حداقل نوع قابل قبول )ها درهر طبقه هاي مساحت كف به مساحت مجاز براي تصرف كوچكتر از يك بودن مجموع نسبت

داراي چند  3- 3يك ساختمان نمي تواند مطابق با الزامات فصل  توجه شود كه .شود ساختمان تعيين ميساختار براي كل 
داراي يك نوع ساختار خواهد بود  3- 3ساختار باشد و نهايتاً بر اساس ارزيابي ذكر شده در فوق، كل ساختمان مطابق با فصل 

  ). باالترين مقاومت الزم را نتيجه مي دهدكه (

، در صورتي كه ساختمان به طور كامل به شبكه بارندة خودكار مجهز )2د ـ(ها، به غير از تصرف  در همه ساختمان : استثناء

 را به ميزان يك ساعت كاهش داد، به شرطي كه اوالً 2-4-2- 3 توان مقاومت در برابر آتش تعيين شده در جدول باشد، مي
كمتر نشود و ثانياً از مقاومت الزم براي كف طبقه بر اساس نوع ساختار نيز كمتر  مقاومت در برابر آتش از يك ساعتدرجه 
  .نشود

  

  )بر حسب ساعت(مقاومت الزم براي جداسازي تصرف ها در روش جداسازي شده  2- 4-2-3جدول شماره 
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قطر وسط . ستون عمودي برخورد داده شود در بعديبراي تعيين جداسازي، تصرف مورد نظر در رديف افقي با تصرف : توجه
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زي هاي خواسته جداسااين موضوع نافي (جدول مربوط به تصرف هاي مشابه است كه نياز به جداسازي طبق اين جدول ندارد 
اعداد سمت راست قطر جدول بايد به صورت آينه اي معادل با اعداد سمت چپ ). نمي باشددر قسمت هاي ديگر مبحث شده 

  .فته شود و در اينجا براي سادگي و جلوگيري از شلوغي جدول نوشته نشده استدر نظر گر

  

  هاي مختلف استفاده از يك فضا با كاربري 3-2-5
هاي مختلف استفاده شود، آن فضا بايد كل الزامات ايمني حريق مورد  هاي متفاوت براي كاربري چنانچه از يك فضا در زمان

  .ده نمايدها را برآور نياز براي آن كاربري

  

  ها جدول راهنماي حروف اختصاري تصرف 3-2-6
تري بتوانند، نوع تصرف  ها ارائه شده است، تا كاربران به نحو ساده در اين بخش، جدول راهنماي حروف اختصاري تصرف

هاي مخاطره  ضوابط ساختمان .تطبيق دهندمبحث هاي ارائه شده در اين  بندي هاي مختلف رايج را يافته و با تقسيم ساختمان
بندي و مثال هايي از اين نوع تصرف نيز در  دسته، ا اين وجود صرفاً جهت اطالعآميز در اين مبحث پوشش داده نخواهد شد، ب

 .داده شده است 6-2- 3جدول 

 

  

  

  ها راهنماي حروف اختصاري تصرف 6- 2- 3جدول 

حرف 

  اختصاري
  مثال  ها زيرگروه  نوع تصرف

  ي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستانها دوره  ـ  فرهنگي/ آموزشي  آ

  تجمعي  ت 

   1ت ـ 
كاربري تجمعي براي ارائه يا تماشاي اجراهاي نمايشي يا تصاوير متحرك، مانند 

  سينما، تئاتر و استوديوهاي راديويي و تلويزيوني

  ها ها، ترياها و باشگاه هاي ضيافت، رستوران صرف غذا يا نوشيدني مانند سالن    2ت ـ 

  3ت ـ 

هاي  هاي تجمعي كه در ساير گروه هاي نيايش، جشن، سرگرمي يا كاربري مكان
قرار نگرفته باشند، مانند مسجد، سالن سخنراني، دادگاه، نمايشگاه، ) ت(تصرف 

، سالن انتظار  باشگاه ورزشي يا استخر سرپوشيده بدون تماشاچي، كتابخانه، موزه
  .هاي مسافرتي در ترمينال

  هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه استاديوم  4ت ـ 

  هاي سرباز هاي تفريحي و استاديوم پارك   5ـ  ت 

  ـ  اداري/ اي حرفه  ح
هاي پزشكي،   ها و مطب ها، شعب پست، آرايشگاه، كلينيك دفاتر اداري، بانك

  ، پاسگاه نيروهاي انتظاميها تشخيص طبي، دفاتر مهندسي، دانشگاه  آزمايشگاه

  آميز مخاطره  خ
  اماكن حاوي  مواد منفجره  1ـ خ 

  2خ ـ
اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف باز يا ظروف بسته با 

  كيلو پاسكال، غبار قابل سوختن و گازهاي قابل اشتعال 103فشار نسبي بيشتر از 
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  3خ ـ
بي اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف بسته با فشـار نسـ  

كيلو پاسكال، الياف قابل سوختن، سياالت سـرمازاي اكسـيدكننده،    103كمتر از 
  دهنده با آب جامدات قابل اشتعال و مواد واكنش

  و مواد سمي  اماكن حاوي مواد خورنده  4خ ـ

  ها هادي هاي توليد نيمه كارخانه  5خ ـ 

  مراقبتي/ درماني  د

  1ـ د 

شرايط روحي يا ساير داليل در يك محيط روزي به علت  مراكز مراقبت شبانه
توانند در موقعيت اضطراري بدون كمك فيزيكي  مسكوني از افرادي كه مي

بخشي، مراكز  ديگران واكنش الزم را از خود نشان دهند، مانند مراكز توان
  ديدگان اجتماعي و مراكز ترك اعتياد نگهداري از آسيب

  روانپزشكي و پرستاري روزي پزشكي، جراحي، خدمات شبانه  2د ـ

  ها، دارالتأديبها ها و اندرزگاه ها، ندامتگاه ها، بازداشتگاه زندان  3د ـ

  4د ـ
هاي ويژه مراقبت شخصي براي بيش از پنج نفر افراد بالغ براي كمتر از  آسايشگاه

سال به  3ساعت، مراكز ويژه نگهداري بيش از پنج كودك با سن كمتر از  24
  )ها مانند مهد كودك(ساعت  24مدت كمتر از 

  صنعتي  ص
  1ـ ص 

سازي،  صنايع توليد ابزار، وسايل ورزشي، وسايل نقليه موتوري، دوچرخه
هاي ساختماني و كشاورزي،  هاي اداري، فرش، موكت، پوشاك، ماشين ماشين
كش، شوينده، المپ، صنايع الكترونيك، صنايع غذايي، پخت نان و  حشره

ها، صنايع چرم، صنايع كاغذ،  مبلمان، خشكشويي شيريني، مبلمان و روكش
  ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت صنايع پالستيك، توليد كفش، نساجي

  2ـ  ص
دهي فلزات  مصالح بنايي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گچ، شكل: صنايع توليد

  هاي غير الكلي و نوشابه

  اصطبل، گلخانه، پاركينگ شخصي  ـ  متفرقه  ف

  هاي اتومبيل ها، تعميرگاه ها، داروخانه ها، بازارها و بازارچه فروشگاه  ـ  تجاري/ يكسب  ك

  اقامتي/  مسكوني   م

  ها ها و مسافرخانه ها، متل هتل  1ـ   م 

هاي  ها و اقامتگاه هاي غيرموقت سازماني، خوابگاه بناهاي آپارتماني، اقامتگاه  2ـ  م
  تفريحي شراكتي

  نفر 16تا  6روزي از افراد بين  راقبت شبانهمسكوني براي م  3ـ م 

  انباري  ن 

  1ـ  ن 
كاغذ، كتاب، كيف و پوشاك، بامبو و خيزران، الوار، چرم، خز، انواع كفش، : انبار

پوشهاي لينولئوم، غالت،  مقوايي، پشم، طناب، مبلمان، چسب، كف  مقوا و جعبه
  پركننده مبلمان، شمعابريشم، صابون، شكر، تاير، تنباكو، دخانيات، روكش و 

  2ـ  ن

هاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات در  مواد غير قابل سوختن مانند كيسه: انبار
هاي الكتريكي،  پيچ هاي خشك، سيم هاي مقوايي بدون واكس، باتري بندي بسته

بنديهاي غيرقابل سوختن، ميوه  هاي خالي، اغذيه در بسته موتورهاي برقي، قوطي
بنديهاي غير پالستيكي، غذاي منجمد، شيشه، ظروف  و سبزيجات در بسته

هاي خنثي،  اي خالي يا داراي مايعات غيرقابل سوختن، تخته گچي، رنگدانه شيشه
كابينت فلزي، ميز فلزي با روكش و تزئينات پالستيك، قطعات فلزي، آينه، 

  كن پاركينگ اتومبيل، چيني، اجاق، ماشين ظرف شويي يا خشك

  

 

 



34 

  

 

 

 

3 -3   

  دي انواع ساختارهادسته بن

   

  هدف و دامنه كاربرد 3-3-1
  :اين دسته بندي بر دو پايه زير استوار است. ها از نظر نوع ساختار آنها ارائه شده است در اين فصل روش دسته بندي ساختمان

ز نظر قابليت ا) اي، سقف ها و ديوارهاي داخلي و خارجي اجزاي سازه(نوع مصالح مورد استفاده در اجزاي ساختاري ) الف 
تعريف و روش آزمون قابليت سوختن . شوند سوختن كه بر اين اساس مصالح به قابل سوختن و غير قابل سوختن تقسيم مي

  .باشد مي 7271ـ2مصالح مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

  .مقاومت اجزاي ساختماني در برابر آتش)  ب
  

  بندي ساختارها دسته 3-3-2

  كليات 3-3-2-1

افزايش (هاي در دست ساخت يا ساختمان هاي موجود در حال تغيير  ر اساس مقررات اين بخش، از اين پس تمام ساختمانب 

بندي  دسته 5-2-3- 3تا  2- 2- 3- 3هاي  ، بايد در يكي از پنج نوع ساختار تعريف شده در بخش)ارتفاع يا تغيير تصرف

و  الف-2-3-3شده در جدول  اختمان بايد مطابق با مقادير تعيينبندي مقاومت در برابر آتش اجزاي س حداقل درجه. شوند

دو تفاوت اصلي انواع ساختارها با . باشدب -2-3-3و  الف- 2- 3-3براي ديوارهاي خارجي بايد مطابق با مقادير جداول 
اي ساختماني ذكر اجز. دهنده و حداقل درجه مقاومت اجزاي آنها در برابر آتش است يكديگر در قابليت سوختن مصالح تشكيل

از نوع غير قابل سوختن بوده و از اين نظر از ساير انواع ساختارها  2و  1براي  ساختارهاي نوع  الف-2-3- 3شده در جدول 

، كه هستند) ب(و ) الف(داراي دو زيرگروه الف -2-3- 3برخي از ساختارها در جدول. ايمني بيشتري در برابر آتش دارند
حداقل نوع ساختار قابل قبول براي يك . داراي درجه مقاومت باالتري در برابر آتش است) ب(ه نسبت به گرو)  الف(گروه 

  .شود تعيين مي 4-3و  2- 3هاي  ساختمان بستگي به نوع تصرف و ابعاد آن دارد و با توجه به اطالعات داده شده در فصل

ات ساختار با نوع باالتر از آن نيست، حتي اگر در نيازي به تطابق جزئيات ساختمان يا بخشي از آن با حداقل الزام: توجه
  .هاي آن با ساختار نوع باالتر تطبيق داشته باشد واقعيت برخي از ويژگي

  

  )غير قابل سوختن( 2و  1ساختارهاي نوع  3-3-2-2

لي ايران الف در آنها طبق روش آزمون استاندارد م-2- 3-3ساختارهايي هستند كه اجزاي ساختماني فهرست شده در جدول 
از ) آزمون قابليت نسوختن مواد –روشهاي آزمون  –واكنش در برابر آتش براي مصالح ساختماني و فرآورده هاي ساختماني (

داراي درجه مقاومت باالتري در برابر آتش  2نسبت به نوع  1اجزاي ساختماني ساختار نوع . مصالح نوع غير قابل سوختن باشد
  .است
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 )ساختار با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 3ساختار نوع  3-3-2-3

ملي ايران  از مصالح غير قابل  7271-2ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي طبق روش آزمون استاندارد شماره 
تواند از هر نوع مصالح ساختماني مطابق با استانداردها و مقررات ملي  ساير اجزاي ساختماني اين نوع ساختار مي. سوختن باشد

  .موجود در كشور ساخته شود

  )ساختمان چوبي سنگين با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 4 ساختار نوع 3-3-2-4

ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي طبق روش آزمون استاندارد ملي ايران  از مصالح غير قابل سوختن و ساير اجزاي 
  .باشند) مانند سقف هاي كاذب(نهان ساختاري تكه يا چندال  و بدون فضاهاي پ ساختمان از جنس چوب يك

  

  )ساختار با اجزاي قابل سوختن( 5ساختار نوع  3-3-2-5

از جنس هر نوع مصالح مطابق با  الف- 2- 3- 3اي و غيرسازه اي فهرست شده در جدول  ساختاري است كه در آن اجزاي سازه
  .د با رعايت ضوابط مربوط در اين ساختار به كار برده شودمصالح قابل سوختن نيز مي توان. استانداردها و مقررات ملي باشد

  )ساعت(بندي مقاومت در برابر آتش براي اجزاي ساختمان  الزامات درجه: الف  -2- 3- 3جدول 

  جزء ساختمان

  5نوع   4نوع   3نوع   2نوع   1نوع 

 ب  )پ( الف  ب  )پ( الف ب  الف

الوار 
سنگين

2  
  ب )پ( الف

ف (اي قاب سازه ها، شـامل سـتون   )اـل
  تيرهاي اصلي و خرپاها

  ـ  1  ـ  1  )ب(2  )ب(3
الوار 
 سنگين

  ـ  1

  1  2  2  2  2 ـ  1  2  3  )ث(ديوارهاي باربر خارجي 

  ـ  1  ـ  1  )ب(2  )ب(3  ديوارهاي باربر داخلي
يا الوار 1

  سنگين
1  

  
  ـ

هاي غير باربر  ديوارها وجدا كننده
  خارجي

  مراجعه كنيدب -2- 3-3به جدول 

غيـر  هـاي   ديوارها و جداكننـده 
و نيـز   باربر داخلي بين واحدها
  )ت(بين واحدها با مشاعات

  ـ  ـ  1  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

اي شـامل   ساختار سـقف سـازه  
  ها تيرهاي فرعي و تيرچه

  ـ  1 الوار  ـ  1  ـ  1  2  2

ــام شــامل تيــر هــاي  ســاختار ب
  ها  فرعي و تيرچه

  ـ  1 الوار  ـ  1  ـ  1  1  5/1

، اعضايي از ساختار سقف يا بام كه داراي اتصال )مانند تيرها، پل ها و خرپاها(ي داراي اتصال مستقيم به ستون ها اي شامل ستون ها، اعضاي سازه ا الف ـ قاب سازه
صرف نظر از اينكه اين اعضا (مستقيم به ستون ها هستند و همچنين اعضاي مهاربندي كه براي تامين پايداري قائم قاب سازه اي تحت بارگذاري ثقلي ضروري هستند 

  .مي باشد ) ل بار ثقلي مشاركت داشته يا نداشته باشند در تحم

                                                
  .بايد مطابق با مقررات ساختماني و استانداردهاي معتبر موجود در كشور و در غياب آنها مطابق با استانداردهاي معتبر خارجي باشد نوع و مشخصات الوار چوبي مورد استفاده - 1
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 .توان به اندازه يك ساعت كاهش داد كند، مي اي و ديوارهاي باربر در برابر آتش را در صورتي كه تنها يك بام را تحمل مي مقاومت قاب سازه  ـ درجه ب

بندي يك ساعت مقاومت در برابر آتش نمود، مشروط بر آنكه  ده را جانشين ساختار با درجهتوان يك شبكه بارنده خودكارتائيد ش ـ به جز براي ديوارهاي خارجي مي پ
  .مورد استفاده قرار نگرفته باشد) 4-3فصل (هاي ديگر مبحث الزامي نشده باشد يا براي افزايش ارتفاع و مساحت مجاز  وجود اين شبكه در قسمت

  .هاي ديگر اين مقررات باشد متر از زمان الزم در بخشدرجه مقاومت در برابر آتش در هر صورت نبايد ك -ت
  ).مراجعه شودب -2-3-3به جدول (ها باشد  درجه مقاومت در برابر آتش نبايد كمتر از زمان تعيين شده بر اساس فاصله بين ساختمان -ث
  

اصله مجزاسازي بر اساس ف  )ساعت(بندي مقاومت ديوارهاي خارجي در برابر آتش  الزامات درجه: ب-2- 3- 3جدول 

  )الف(حريق

فاصله مجزا سازي 
  )متر (حريق 

 *)خ(گروه   نوع ساختار

هاي  گروه
) ك(، )1ـ ص(

 )1ـ ن(و 

 ساير تصرف ها

  1  2  3  همه   5/1كمتر از 

و  5/1برابر يا بيشتر از 
 0/3كمتر از 

  1  2  3  ـ الف1

  1  1  2  بقيه

و  0/3برابر يا بيشتر از 
  متر 0/9كمتر از 

  ـ الف و1
   بـ 1

2  1  1  

  ـ ب و2
  ـ ب 5

1  -  -  

  1  1  1  بقيه
  متر و  0/9

  -  -  -  همه  بيش از آن 

  .الف نيز مطابقت داشته باشند-2-3-3ديوارهاي خارجي باربر بايد با الزامات مقاومت در برابر آتش جدول  -الف
  

  2و  1مصالح قابل سوختن در ساختارهاي نوع  3-3-3

  مواد و مصالح مجاز 3-3-3-1

، استفاده از مواد و مصالح قابل سوختن در صورت تطابق با يكي از بندهاي زير، با 2يا  1هاي با ساختارهاي نوع  ختماندر سا
  :رعايت ساير الزامات مربوط در اين مقررات، مجاز است

ر بام ساختمان براي استفاده به عنوان تير چوبي يا خرپاي چوبي در ساختا 3آوري شده با مواد كندسوزكننده ـ چوب عمل الف
  طبقه 2با حداكثر  1با تعداد طبقات مجاز يا ساختار نوع  2هاي با ساختار نوع 

  7-3كاري، نما و عايق هاي حرارتي با رعايت الزامات فصل  مصالح نازك - ب 

  )با رعايت ضوابط مقاومت در برابر آتش(ها و قاب آنها  درها و پنجره - ت 

  ابتها و كمدهاي ث نرده ها، كابينت -  ث

    ها و پركننده هاي مالت، بتن يا مشابه آن به شرط وجود گزارش گواهينامه فني معتبر براي محصول تمام شده سنگدانه - ج 

مرجع قانوني صدور از تائيديه و گزارش ارزيابي معتبر كننده در برابر آتش داراي  هاي محافظت مواد، مصالح و پوشش -چ 

                                                
 .باشد استانداردهاي معتبر خارجي آوري شده با مواد كندسوزكننده بايد مطابق با مقررات ساختماني و استانداردهاي معتبر موجود در كشور و در غياب آنها مطابق با مشخصات چوب عملـ 1
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  گواهينامه فني

  با رعايت ساير ضوابط مربوط مندرج در مقررات ملي ساختمانهاي بام،  پوشش - ح 

  ها، با رعايت ضوابط مندرج در اين مبحث و ساير مباحث مرتبط مقررات ملي ساختمان ها و كابل لوله - خ 

  يا ساير ضوابط مندرج در اين مبحث 11-8- 3درزبندهاي حريق با رعايت الزامات بخش  - د
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3 -4    

  ها ساحت ساختمانهاي ارتفاع و م محدوديت

  

  هدف و دامنة كاربرد  3-4-1
هاي  شوند و يا ساختمان هايي كه از اين پس ساخته مي مقررات اين بخش بايد براي كنترل ارتفاع و مساحت تمام ساختمان

هاي ابعاد، بر حسب نوع ساختار و تصرف ساختمان  محدوديت. شود، به كار مي رود موجود كه قسمتي به آنها  اضافه مي
دهد و در آن محدوديت ارتفاع، تعداد طبقات و مساحت  تشكيل مي 2- 4-3اساس اين فصل را جدول شماره . متفاوت است

ـ الف، به علت نوع مصالح و درجة مقاومت اجزاي آن در برابر آتش، از نظر 1در ساختار نوع . ها داده شده است براي انواع تصرف
ر صورت رعايت تمام ضوابط مربوط، ساختمان مجاز است كه با هر ارتفاع و اين مبحث محدوديت ابعادي وجود ندارد و د

در مواردي كه محدوديت ابعاد وجود دارد، امكان افزايش حدود مساحت و ارتفاع داده . مساحت مورد نياز طراحي و ساخته شود
چنين در صورت استفاده از هم. آمده است، وجود دارد 3-4- 3، در صورت رعايت شرايطي كه در بند 2-4- 3شده در جدول 

اعدادي كه در جدول . بيان شده است 5-4- 3توان مساحت مجاز را افزايش داد كه ضوابط آن در بند  شبكه بارنده خودكار، مي
، مربوط به حداكثر مساحت به ازاي يك طبقه )5-4- 3و همچنين اصالحات بيان شده در بند (براي مساحت ارائه شده  2- 3-4

  .ارائه شده است 4- 5-4- 3در بند ) مجموع مساحت كل طبقات(حداكثر مساحت زيربنا روش تعيين . است

هاي آنها را با توجه به الزامات جدول  هايي داده شده است كه افزايش ابعاد ساختمان ها نيز استثناء در مورد تعدادي از تصرف
  .سازد در شرايط مشخصي مجاز مي 2- 3-4

  

 ارتفاعهاي كلي مساحت و  محدوديت  3-4-2

  كليات  3-4-2-1

آن بستگي دارد و به جز موارد استثناء كه در اين بخش گفته خواهد شد، نبايد   ارتفاع و مساحت ساختمان به ساختار و تصرف
  .تجاوز كند 2-4- 3هاي ذكر شده در جدول  از محدوديت

، نوع ساختار 2- 4-3اول جدول  در رديف. است "محدوديت ندارد"ن به معناي . در اين جدول حروف اختصاري م: توضيح
 3-3به فصل (دهنده حداقل مقاومت اجزاي ساختمان مورد نظر در برابر آتش است  ساختمان بيان شده است، كه در واقع نشان

به عنوان مثال، براي ساختار نوع . در رديف بعد، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب متر داده شده است ).مراجعه شود
توان با رعايت الزامات بيان شده در اين مبحث، با  دوديتي براي ارتفاع تعيين نشده است و اين نوع ساختار را ميمح) ـالف1(

در . متر داده شده است 15معادل ) ـ ب3(يا مثالً، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان براي ساختار نوع . هر ارتفاعي ساخت
هاي مختلف  حداكثر مساحت مجاز هر كف بر حسب متر مربع، براي تصرفهاي بعدي، حداكثر تعداد مجاز طبقات و نيز  رديف

ساخته شود، حداكثر ) ـ ب2(با ساختار نوع ) 2م ـ(بنابراين به عنوان مثال، اگر يك بناي مسكوني آپارتماني . بيان شده است
  :، به شرح زير است 2-4- 3ابعاد مجاز آن طبق جدول 

  متر 15 :حداكثر ارتفاع مجاز

  طبقه 4 :عداد مجاز طبقات روي تراز زمينحداكثر ت

  متر مربع 1475 :حداكثر مساحت مجاز كف
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هاي  بدون احتساب افزايش( 4- 5-4- 3براي اين ساختمان، مطابق با بند ) مجموع مساحت كل طبقات(حداكثر مساحت زيربنا 
  .متر مربع است 4425برابر با ) 5- 4-3مجاز ذكر شده در بند 

  

  از نظر ايمني در برابر آتش 3ساختمان 2 و مساحت 1از ارتفاعمقادير مج 2-4- 3جدول 

 نوع ساختار ساختمان 

 5نوع   4نوع   3نوع  2نوع  1نوع 

  ب الف الوار سنگين  ب الف  ب الف  ب الف

 تصرف

ارتفاع 

)m(  
 12 15 20 15 20 15 20 50  ن .م

حد مجاز 

تعداد 

طبقات و 

 مساحت

          

 1ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 500 1100 1400 800 1300 800 1500 ن .م ن .م  مساحت

 2ـت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 3ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 4ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 5ـ ت
 ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م طبقات

 ن .م  ن .م ن .م  ن .م  ن .م  ن.م ن.م ن .م ن.م مساحت

 ح
 2 3 5 4 5 4 5 11 ن .م طبقات

 850 1650 3350 1750 2650 2100 3500 ن .م ن .م مساحت

 آ
 1 1 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 900 1700 2350 1350 2200 1350 2450 ن .م ن .م مساحت

 1ـ ص
 1 1 1 1 1 1 2 4 ن .م طبقات

 800 1300 3100 1100 1750 1500  2300 ن .م ن .م مساحت

 2ـ ص

 2 3 5 3 4 3 5 11 ن .م طبقات

 1200 1950 4700 1650 2650 2100 3500 ن .م ن .م مساحت

 850 1650 3350 1750 2650 2100 3500 ن .م ن .م مساحت

 1ـ د
 2 3 4 3 4 3 4 9 ن .م طبقات

 425 975 1650 925 1550 925 1750 5100 ن .م مساحت

 2ـ د
 م. غ 1 1 م .غ 1 1 2 4 ن .م طبقات

 م .غ 900 1100 م .غ 1100 1000 1400 ن .م ن .م مساحت

 3ـ د
 1 2 2 1 2 1 2 4 ن .م  طبقات

 450 700 1100 700 975 925 1400 ن .م ن .م مساحت
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 4ـ د
 1 1 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 850 1700 2350 1200 2200 1200 2450 5600 ن .م مساحت

 ك
 1 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

 850 1300 1900 1150 1700 1150 2000 ن .م ن .م مساحت

 1ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 2ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11  ن .م طبقات

 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 3ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

  650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 1ـ ن
 1 3 4 3 3 3 4 11 ن .م طبقات

 850 1300 2350 1625 2400 1625 2400  4450  ن .م  مساحت

  2ـ ن
 2 4 5 4 4 4 5 11 ن .م طبقات

 1250 1950 3575 2400 3625 2400 3625  7350  ن .م  مساحت

  ف
 1 2 4 2 3 2 4 5 ن .م طبقات

 500 850 1650  800 1300 800 1750 3300 ن.م مساحت

  . تعيين شده است) بر حسب متر(محدوديت ارتفاع از تراز زمين ـ محدوديت ارتفاع به هر دو صورت محدوديت تعداد طبقات و 1
  براي محدوديت مساحت كل ساختمان به بند. ، بر حسب متر مربع تعيين شده است)زير اشغال(ـ محدوديت مساحت به صورت محدوديت مساحت كف طبقه 2
  .مراجعه شود 4-5-4- 3 
  .شود استفاده IBCآخرين ويرايش كد  ازآميز،  مخاطرههاي گروه  هاي ابعادي ساختمان محدوديتبراي تعيين ـ 3

  

  زيرزمين  1- 1- 2- 4- 3

ها نيست، مشروط بر آن كه مجموع مساحت آنها از حد  زمين در محاسبه مساحت مجاز كل، نيازي به احتساب مساحت زير
  .مجاز براي يك ساختمان يك طبقه تجاوز نكند

  

  هاي صنعتي خاص تصرف 2- 1- 2- 4- 3

اند و به مساحت زياد و  ساختارهايي كه به منظور استقرار فرآيندهاي صنعتي با خطرپذيري كم طراحي شدهها و  ساختمان
هاي ساخت  آسياهاي غلتكي، كارگاه(آالت و تجهيزات خاص  هاي جرثقيل يا ماشين دادن ريل ارتفاع غير معمول براي جاي

-3در جدول  شده   هاي ابعادي داده نياز دارند، محدوديت) و مانند آنهاهاي فلزي، يا توليد و توزيع بخار، گاز، يا نيروي برق  سازه
  .شود براي آنها اعمال نمي 4-2

  

  هاي واقع در يك ملك يا زمين مشترك ساختمان  3- 1- 2- 4- 3

 دو يا چند ساختمان در يك ملك يا زمين مشترك، هر يك از آنها را بايد ساختماني جداگانه در نظر در صورت قرار داشتن 
  .گرفت
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 افزايش مجاز ارتفاع 3-4-3

  كليات  3-4-3-1

  .     توان افزايش داد داده شده است، با رعايت شرايط اين بخش مي 2- 4- 3مقادير مجاز ارتفاع را كه در جدول 

  افزايش ارتفاع و تعداد طبقات در صورت نصب شبكة بارندة خودكار  3-4-3-2

توان حداكثر ارتفاع تعيين شده در  بارندة خودكار تأييد شده مجهز باشد، مي در صورتي كه ساختمان به طور كامل به شبكة
هاي گروه  براي ساختمان. متر و حداكثر تعداد مجاز طبقات را نيز به اندازه يك طبقه افزايش داد 6را به اندازه  2-4- 3جدول 

در فوق به شرطي مجاز است كه ارتفاع و تعداد  كه كامالً به شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز باشند، افزايش مذكور) م(
  .متر و چهار طبقه بيشتر نشود 18طبقات افزايش داده شده به ترتيب از 

  :ها استثناء
  .توان استفاده كرد ، از اين نوع افزايش ارتفاع نمي)5(يا ) 4(، )3(، )ب- 2(با ساختارهاي نوع ) 2- د(در مورد گروه ) الف

- 3-3در زيرنويس جدول ) پ(مقاومت در برابر آتش با شبكه بارنده خودكار، با توجه به نكتة  جايگزيني درجهدر صورت ) ب
  .افزايش مجاز نيست الف، اين نوع-2

  

 ها  ميان طبقه  3-4-4

  كليات  3-4-4-1

 ها طبقه ميان اين. هاي منطبق با شرايط اين بخش، بايد به عنوان بخشي از طبقه زيرين خود در نظر گرفته شوند ميان طبقه
ارتفاع آزاد باال و پايين . ، منظور شوند1- 2-4- 3بخش  ضوابط، مطابق با ساختمان نبايد در احتساب مساحت يا تعداد طبقات

  .متر باشد سانتي 215كف ميان طبقه نبايد كمتر از 

  

  محدوديت مساحت  3-4-4-2

ك سوم مساحت آن اتاق يا فضايي كه ميان طبقه در نبايد از ي) فضا(هاي درون يك اتاق  مساحت كل ميان طبقه يا ميان طبقه
براي محاسبه مساحت مجاز ميان طبقه، مساحت فضايي كه ميان طبقه در آن قرار گرفته . آن واقع شده است، بيشتر باشد
  . هاي دوربند شده فضاي زيرين نبايد در اين محاسبه منظور شوند است، مالك مي باشد و بخش

-2- 4-3نگاه كنيد به بند (هاي صنعتي خاص  براي تصرف) 2(يا ) 1(هاي داراي ساختار نوع  و سازهها  در ساختمان: استثناء
  .نبايد بيش از دو سوم مساحت اتاق باشد 2-1- 2-4-3 ها مطابق شرايط بخش ، مساحت كل ميان طبقه)1-2

  

 خروج  4-3- 3-4

از اعداد ارائه شده براي مسير مشترك ) در فضاي زير واقع(چنانچه مسير تردد از دورترين نقطه ميان طبقه تا پايين پلكان 
. بايست به حداقل دو راه خروج مستقل دسترس داشته باشد هر متصرف ميان طبقه مي نمايد، تجاوز  2- 3-6- 3مجاز در بخش 

يد مسافت سازد، حداكثر فاصله تردد با در جايي كه فقط يك راه پله امكان دسترس به خروج از يك ميان طبقه را فراهم مي
  .گيري شود ها اندازه تردد روي پله را نيز شامل شود، كه بايد بر روي صفحة دماغة پله
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  :استثناءها

  .مجاز باشد 18- 3-3-6-3تنها يك راه خروج، مطابق شرايط بخش جايي كه ) الف 

 .مراجعه شود10- 6-3هاي خروج قابل دسترس، به بخش  در مورد راه) ب  

  ها طبقهميان  باز بودن  3-4-4-4

 1اند، باز و بدون مانع باشند، مگر موانعي به شكل ديوارهايي با ارتفاع حداكثر  ها بايد به اتاقي كه در آن واقع شده ميان طبقه
  .شوند ها و تابلوها، كه مجاز شمرده مي متر، ستون

  :استثناءها

هايي از آن، به اتاقي كه در آن واقع  ه يا بخشتجاوز نكند، باز بودن ميان طبق 10چنانچه بار تصرف كل فضاي محصور از ) الف
  .شده است، الزامي نيست

توان محصور ساخت، به شرطي كه مساحت كل كف فضاي محصور شده از ده درصد  هايي از يك ميان طبقه را مي بخش) ب 
 .مساحت ميان طبقه بيشتر نباشد

تجهيزات مجاز است كه در تمام جوانب داراي شيشه هاي مورد استفاده براي كنترل  در تسهيالت صنعتي، ميان طبقه) ت 
 .باشد

در آنها رعايت  3-6- 4-3يا   2-6- 4-3با مساحت محدود نشده كه شرايط بخش  ) ص(هاي با تصرف گروه  در ساختمان) ث 
بر آنكه يك  اند، الزامي نيست، مشروط هايي از آنها به اتاقي كه در آن واقع شده ها يا بخش شده است، باز بودن ميان طبقه

سيستم اعالم حريق تائيد شده در كل ساختمان نصب و وسايل اخطار دهنده تائيد شده در سرتاسر ميان طبقه تعبيه شده 
 .عالوه بر اين، سيستم اعالم حريق بايد در صورت باز شدن جريان آب شبكه بارنده خودكار شروع به كار نمايد. باشد

 

  سكوهاي تجهيزات صنعتي  3-4-4-5

همچنين نبايد در . ها نبايد به عنوان بخشي از طبقه زيرين در نظر گرفته شوند هاي تجهيزات صنعتي در ساختمانسكو
سكوهاي تجهيزات صنعتي نبايد . حساب آورده شوند آمده است، به  1-2- 4-3مساحت ساختمان يا تعداد طبقات كه در بخش 

ها و نردبان هايي كه دسترسي به سكوي تجهيزات را  ي عبور، پلكانها اين سكوها و راه. اي باشند بخشي از هيچ ميان طبقه
  .سازند، نبايد به عنوان قسمتي از راه خروج از ساختمان در نظر گرفته شوند فراهم مي

  محدوديت مساحت  1- 5- 4- 4- 3

رتي كه سكوي در صو. مساحت كل سكوهاي تجهيزات صنعتي درون يك اتاق نبايد از دو سوم مساحت همان اتاق بيشتر باشد
-3تجهيزات در همان اتاقي كه ميان طبقه درآن واقع است، قرار داشته باشد، مساحت ميان طبقه بايد مطابق مندرجات بخش 

ها نبايد از دو سوم مساحت كل اتاقي كه در آن واقع  تعيين شود و مجموع مساحت سكوهاي تجهيزات و ميان طبقه 2- 4-4
  .اند، بيشتر باشد شده

  شبكه بارنده خودكار  2- 5- 4- 4- 3

در صورتي كه سكوهاي تجهيزات صنعتي در ساختماني واقع باشد، كه بايد با شبكة بارندة خودكار محافظت گردد، اين سكوها 
  .بايد از باال و پايين به طور كامل به وسيله شبكه بارنده خودكار محافظت شوند

  ها حفاظ 3- 5- 4- 4- 3

  .دسكوهاي تجهيزات بايد داراي حفاظ باشن
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 افزايش مساحت مجاز  3-4-5

  كليات  3-4-5-1

توان به دليل محافظت به وسيله شبكه بارنده خودكار  داده شده است، مي 2- 4-3اعدادي را كه براي مساحت مجاز در جدول 
 :به شرح زير افزايش داد

AA)()(  )1- 4-3معادلة ( ta stft IAIA ++=  

  :كه در آن
Aa =متر مربع(اي مجاز در اين بند ه مساحت مجاز كف، پس از افزايش(  
At = متر مربع( 2-4-3مساحت مجاز كف، مطابق جدول(  
If =شود محاسبه مي 2-5- 4- 3هاي مجاور كه مطابق بخش  ضريب افزايش مساحت مجاز، به دليل فاصله از ساختمان.  
Is = شود محاسبه مي 3-5- 4-3ضريب افزايش مساحت مجاز، به دليل محافظت با شبكه بارنده خودكار كه مطابق بخش.  

  هاي مجاور  افزايش به دليل فاصله با ساختمان  3-4-5-2

اگر . هر ساختمان بايد براي اين نوع افزايش مساحت مجاز، به يك معبر عمومي دسترسي داشته باشد و يا به آن متصل باشد
متر باشد، افزايش مساحت  0/6بيش از  درصد از محيط يك ساختمان رو به يك معبر عمومي يا فضاي باز با پهناي 25بيش از 

  :مطابق معادله زير مجاز است

  )2- 4-3معادلة (
0.9

0.25)
P

F
(If

W
×−=  

  :كه در آن
If =هاي مجاور افزايش مساحت، به دليل فاصله از ساختمان.  
F = تر باشدم 0/6بخشي از محيط ساختمان بر حسب متر كه رو به معبر عمومي يا رو به فضاي باز با عرض حداقل.  
P = متر(محيط كل ساختمان.(  

W =1-2- 5-4-3مطابق بخش ) متر(معبر عمومي يا فضاي باز  عرض.  
  .مي باشد 75/0كه مي تواند به دست آيد،  Ifمطابق با اين معادله، حداكثر 

 

  محدوده عرض معبر عمومي  1- 2- 5- 4- 3

9/0متر باشد و مقدار  0/6بايد حداقل  Wمقدار 
W   در صورتي كه مقدار . در نظر گرفته شود 1نبايد بيش ازW  در امتداد

هايي از ديوار  بايد بر اساس متوسط وزني آن بخش 2- 4-3كند، محاسبه انجام شده مطابق معادله  محيط ساختمان تغيير 
  .متر است 0/9و  0/6در آن بين  Wخارجي و فضاي باز باشد كه مقدار 

  

  بازحدود فضاي   2- 2- 5- 4- 3

نشاني از خيابان به  فضاي باز بايد در همان زمين واقع شده يا متعلق به كاربري عمومي باشد و بايد دسترسي خودروهاي آتش
  .آن وجود داشته باشد

  

  افزايش به دليل وجود شبكه بارنده خودكار  3-4-5-3

 2-4- 3، مساحت مجاز داده شده در جدول اگر ساختمان به طور كامل با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شده باشد
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  :توان به شرح زير افزايش داد را مي

  ،)Is = 2(درصد  200: هاي دو طبقه و بيشتر براي ساختمان -

 ).Is = 3(درصد  300: هاي يك طبقه براي ساختمان -

  

  :استثناءها
  .ان از اين نوع افزايش مساحت استفاده كردتو آميز نمي هاي گروه مخاطره هاي متعلق به يكي از تصرف براي ساختمان) الف  

توان از اين نوع افزايش  الف، نمي-2- 3-3بندي مقاومت در برابر آتش طبق نكته پ از جدول  در صورت جايگزيني درجه) ب  
 .مساحت استفاده كرد

 

  )زيربنا(تعيين حداكثر مساحت مجاز ساختمان   3-4-5-4

مطابق آنچه در ) (Aa(ز يك طبقه، بايد از ضرب كردن مساحت مجاز اولين طبقه حداكثر مساحت مجاز يك ساختمان با بيش ا
  :زيرتعيين گردد  در تعداد طبقات، طبق روش) تعيين شده است 1- 5-4- 3بخش 

  2در   ضرب: هاي دو طبقه براي ساختمان) الف 

   3ضربدر : طبقه يا بلندتر 3هاي  براي ساختمان) ب  

تعيين شده است،  1-5- 4-3، مطابق آنچه كه در بخش )Aa(بايد از مقدار سطح مجاز كف مساحت هيچ يك از طبقات ن) ت  
  .بيشتر باشد

  

 هاي بدون محدوديت مساحت ساختمان  3-4-6

  يك طبقه بدون شبكة بارندة خودكار) 2ـ ن (و ) 2ـ ص (هاي  ساختمان  3-4-6-1

شود، به شرطي كه ساختمان با معابر عمومي  حدود نميم) 2ـ ن (يا ) 2ـ ص (مساحت مجاز يك ساختمان يك طبقه با تصرف 
  .متر احاطه شده و به آنها متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  ياحياط

  

  ساختمان يك طبقة با شبكة بارندة خودكار  3-4-6-2

اختاري به غير از با س) 4ـ ت (يا ساختمان يك طبقه با تصرف ) ن(، يا )ك(، )ص(، )ح(هاي  هاي يك طبقه با تصرف ساختمان
، بدون محدوديت مساحت مجاز است، به شرطي كه ساختمان به طور كامل به شبكة بارندة خودكار تائيد شده مجهز و )5(نوع 

  .متر احاطه شده و به آنها متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  با معابر عمومي يا حياط

  

  :استثناء

هاي جمعي  بكه بارنده خودكار مندرج در اين بند در فضاهايي كه براي ورزش، نصب ش)4ـ  ت(هاي گروه  در تصرف) الف  
 :كه هر دو بند زير رعايت شود اند، الزامي نيست، مشروط بر آن سواري تصرف شده درون سالن مانند تنيس، اسكيت، شنا و اسب

  از ساختمان فراهم باشد، هاي جمعي، درهاي خروج مستقيم به بيرون كنندگان فضاهاي ورزش براي استفاده) 1- الف
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  .ساختمان به سيستم اعالم حريق دستي و خودكار تائيد شده مجهز باشد) 2- الف

  هاي دو طبقه ساختمان  3-4-6-3

شود، به شرطي كه ساختمان به طور كامل به  محدود نمي) ن(يا ) ك(، )ص(، )ح(هاي  هاي دو طبقه گروه مساحت ساختمان
متر احاطه شده و به آنها   0/18هايي با پهناي حداقل  مجهز بوده و با معابر عمومي يا حياط شبكة بارندة خودكار تائيد شده

  .متصل باشد

  

  كاهش پهناي فضاي باز 3-4-6-4

، كه ساختمان را احاطه 3- 6-4- 3و  2-6-4-3، 1-6- 4-3هاي  متري الزامي قيد شده در بخش 18پهناي فضاي باز دايمي 
  :ر كاهش يابد، مشروط بر آنكه تمام الزامات زير رعايت گرددمت 12تواند تا  كرده است، مي

 .كاهش ياد شده حداكثر در سه ضلع از محيط ساختمان مجاز است) الف 

ساعت مقاومت در برابر  3ديوار خارجي ساختمان كه رو به فضاي باز با پهناي كاهش يافته قرار دارد، بايد داراي حداقل ) ب 
 .آتش باشد

ساعت مقاومت در برابر آتش  3قع در ديوار خارجي رو به فضاي باز با پهناي كاهش يافته، بايد داراي حداقل بازشوهاي وا) ت 
 .باشد

 

  )3-ت(هاي گروه  ساختمان 3-4-6-5

سازي، سالن  كه به عنوان مسجد، سالن اجتماعات، سالن نمايشگاه، سالن بدن) 3ـ ت(هاي يك طبقه با تصرف  در ساختمان
باشد، نيازي به محدود  ) 2(يا ) 1(روند و ساختار آنها از نوع  سرپوشيده يا زمين سر پوشيده تنيس به كار مي سخنراني، استخر

  :كردن مساحت نيست، به شرطي كه تمام الزامات زير در آنها رعايت شود

  .نباشد) براي نمايش، سخنراني و از اين قبيل(ساختمان داراي بيش از يك سكو ) الف

 .طور كامل به شبكة بارندة خودكار تائيد شده مجهز باشدساختمان به ) ب

هايي  ها با شيبراه متري باالتر از سطح خيابان يا تراز زمين باشد و همة خروج سانتي 50قسمت تجمعي در محدوده كف ) ت
 .يا زمين متصل باشند به تراز خيابان 4-4- 6- 3مطابق بخش 

 .متر احاطه شده و به آنها متصل باشد 0/18هناي حداقل هايي با پ ساختمان با معابرعمومي يا حياط) ث

 

  ذخيره  3-4-6-6
  

  )آ(هاي گروه  ساختمان  3-4-6-7

در صورتي كه ضوابط زير در آن رعايت شده باشد، ) 4(يا ) ـ الف3(، )2(با ساختار از نوع ) آ(مساحت يك ساختمان گروه 
  :شود محدود نمي

، راه خروج مستقيم به  3-3-6-3نداشته باشد، كه يكي آنها مطابق بخش ج هر كالس درس كمتر از دو راه خرو) الف
  .بيرون از ساختمان باشد
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 .ساختمان به طور كامل به شبكة بارندة خودكار تائيد شده مجهز شده باشد  ) ب

 .متر احاطه شده و به آنها  متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  ساختمان با معابر عمومي يا حياط  ) ت

  

  هاي سينما سالن  3-4-6-8
شود به شرطي كه ساختمان كامالً به  ، مساحت سينماهاي يك طبقه محدود نمي)2(يا ) 1(هايي با ساختار نوع  در ساختمان

متر احاطه و به آنها  متصل  0/18هايي با پهناي حداقل  شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز شده و با معابر عمومي يا حياط
  .باشد

  

 رات در برخي شرايط خاصمقر  3-4-7

  كليات  3-4-7-1

سازد كه در آنها، ساختمان از الزامات اين فصل در مورد  مقررات ذكر شده در اين بخش، استفاده از شرايط خاصي را مجاز مي
ق بندي تصرف و نوع ساختار، معاف است يا محدوديت كمتري به آنها  تعل ها، بر اساس دسته ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان

گيرد، مشروط برآنكه شرايط خاص مورد نظر با مقررات تعيين شده در اين بخش و ديگر مقررات مرتبط در اين مبحث  مي
  .مطابقت داشته باشد

  

  در طبقات باالي آن) م(يا )ك(، )ح(، )ت(با گروه ) 2ـ  ن(پاركينگ محصورگروه   3-4-7-2

يا /توان زيرزمين و هاي تعداد طبقات و نوع ساختار، مي محدوديت هاي مساحت، هايي، در تعيين محدوديت در چنين ساختمان
كه تمام شرايط زير فراهم  اولين طبقه باالتر از تراز زمين را به عنوان يك ساختمان مجزا و مستقل در نظر گرفت، در صورتي 

  :باشد

واز ساختمان بااليي آن با ساختاري افقي  )ـالف1(زيرزمين، يا اولين طبقه باالتر ازسطح تراز زمين، داراي ساختار نوع ) الف
  .ساعت در برابر آتش، جدا شده باشد 3داراي درجة مقاومت حداقل 

ساعت در برابر آتش و  2هاي برقي، بايد داراي درجة مقاومت حداقل  ها، يا پله ها، پلكان، رمپ دوربندهاي شفت  ) ب
 .باشند 2- 13-8-3مطابق با جدول شده،  بازشوي محافظت

  .هاي مختلط، استفاده نمود براي تصرف 4-2-3ضوابط بخش توان از  ، مي)2-7- 4-3(جاي ضوابط اين بخش  به: توجه

  

  )ـ الف2(با ساختار نوع ) 2ـ  م(هاي گروه  ساختمان  3-4-7-3

بد، در يا متر افزايش مي 0/30طبقه و  9به حداكثر ) 2ـ  م(در گروه ) ـ الف2(هاي با ساختار نوع  محدوديت ارتفاع ساختمان
ها توسط يك  هاي مجاور و هرگونه مرز مالكيت فاصله داشته و نيز خروج متر از ساختمان 15صورتي كه ساختمان حداقل 

در  ساعت  5/1و ساختار كف طبقه اول مقاومت حداقل   ساعت در برابر آتش دوربندي شده 2ديوار مانع آتش با درجه مقاومت 
  .برابر آتش داشته باشد
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3 -5   

  م هاي كشف و اعالم حريقسيست

  

  كليات 3-5-1
توان  برداري از آنها مي سوزي مؤثر بوده و با بهره هاي كشف و اعالم حريق براي آگاهي سريع و به موقع از خطر آتش سيستم

ها  به كمك اين سيستم. پيش از آنكه محيط به شرايط بحراني برسد، فرصت الزم را براي عمليات اطفاي حريق فراهم آورد
ها  رو، تجهيز ساختمان به اين سيستم از اين. سوزي جلوگيري كرد هاي ناشي از آتش توان تا حدود زيادي از تلفات و خسارت يم

  . سوزي شناخته شده است و وسايل، از عوامل اصلي حفظ جان و مال انسان ها در برابر خطرهاي آتش

 تا آن هنگام در موارد ضروري. سوم ارائه خواهد شدالزامات سيستم هاي كشف و اعالم حريق در ويرايش بعدي مبحث 
و و كنترل ساختمان  ساخت، مرجع قانوني صدور پروانه )مراقبتي، تجمعي و انباري –خصوصاً براي ساختمان هاي درماني (

  :طراحي و نصب اين سيستم ها استفاده نمايدالزام و كنترل طراحان مي تواند از مراجع زير براي 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682حافظت ساختمان ها در برابر آتش، نشريه شماره آيين نامه م -1

دستورالعمل براي : 1، سيستم هاي كشف و اعالم حريق براي ساختمان ها، بخش 19684- 1شماره  استاندارد ايران -2
  طراحي، نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري سيستم ها در ساختمان ها

  2012، ويرايش International Building Code آيين نامه -3

  NFPA 72استاندارد  -4

 BS 5839-1استاندارد  -5

مرجع قانوني صدور پروانه ساخت مي تواند نصب سيستم هاي كشف و ، حسب تشخيص همچنين در محل هاي مورد نياز
 .هشدار منوكسيد كربن را الزامي نمايد



48 

  

 

    6ـ3

  قيخروج از بنا و فرار از حر يها راه

    فيتعار 3-6-1
  .در اين فصل، عالوه بر تعاريف ارائه شده در ابتداي مقررات ، از تعاريف زير نيز استفاده شده است

  ).8-4-6-3رجوع شود به بند . (اي كه براي فرار به خارج از ساختمان طراحي شده است سطح لغزنده :سرسرة فرار

، كه متناسب با بار تصرف، براي تمام طول "هاي راه خروج مجموعه"مجموع مقدار پهناي الزم تمام  :ظرفيت راه خروج

  .شود مسيرهاي خروج محاسبه مي

مورد استفادة افرادي   نمايد و در شرايطي معين فضايي كه در برابر حريق به ميزان مشخصي مقاومت مي :گرفتن  فضاي پناه

  .ها فراهم نيست معبر براي آن گيرد كه امكان خروج تا قرار مي

هايي كه براي زندگي فرد يا خانواده درنظر گرفته شده و داراي وسايل زندگي  فضا، واحد مسكوني، اتاق يا اتاق :واحد زندگي

  .است

فضاي مشترك و همگاني كه براي سپري كردن اوقات انتظار پيش از ورود به فضاي تجمعي درنظر گرفته شده  :فضاي انتظار

  .است

  .شود فضاي مشترك و همگاني در بناها كه براي كنترل و ايجاد تسهيالت ورود و خروج افراد درنظر گرفته مي :فضاي ورودي

  

    يمقررات كل 3-6-2

  كليات1- 3-6-2

كلي  مقرراتصل آمده است، هاي مربوط در اين ف عالوه بر الزاماتي كه براي دسترس خروج، خروج و تخلية خروج در قسمت
  .نيز بايد براي هر يك از اجزاء سيستم راه خروج اعمال شود 17-2-6-3تا  2-2- 6-3هاي  مندرج در بخش

    دامنه كاربرد 2- 3-6-2

شود يا مورد  براساس ضوابط اين فصل، هر بنا، هر بخش از يك بنا و هر ساختماني كه پس از ابالغ اين مقررات ساخته مي
هاي خروج اصولي، كافي و بدون مانع مجهز گردد تا در  گيرد، بايد مطابق اين مبحث به راه تعميرات كلي قرار ميبازسازي و 

به اين منظور بايد در هر بنا، نوع، تعداد، . هنگام همة متصرفان به راحتي ميسر شود صورت بروز حريق در آن، خروج يا فرار به
هاي ساختمان و تصرف، طرح شده و با  وسعت و ارتفاع آن بنا، متناسب با ويژگي هاي خروج با توجه به موقعيت و ظرفيت راه

هاي الزم براي  بيني ، پيش)به ويژه آنهايي كه بيش از ديگران در معرض خطر قرار دارند(رعايت تعداد و خصوصيات متصرفان 
  .هدايت اشخاص به خارج از بنا و يا مكانها ي امن در داخل بنا صورت گيرد

    موجود يها بنا 3- 3-6-2

- 1شود و براي بناهاي موجود بايد به بند  اند، نمي اين مقررات شامل بناهاي موجود كه پيش از ابالغ مبحث سوم احداث شده
  .الف مراجعه گردد 2-1
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    در بنا راتييتغ 4- 3-6-2

هاي  كارايي يا ايمني راه تعداد، عرض،  اي جرح و تعديل يا نوع تصرف آن تغيير داده شود كه هيچ بنا يا ساختماني نبايد به گونه
  .آن به كمتر از آنچه كه قبالً بوده است، يا در اين مقررات براي تصرف جديد تصريح شده است، كاهش يابد  خروج

    اضافه ريتداب 5- 3-6-2

كنند، بايد به  ميهاي خروج را كنترل و تضمين  تمام تجهيزات، افزارها، اقدامات و شرايطي كه كارايي و عملكرد درست راه
از اين رو، . ايمني جان انسĤنها  فقط به يك مورد يا وسيله وابسته نگردد  نحوي طرح و به كار گرفته شوند كه در هيچ موقعيتي،

هاي خروج قابل استفاده نبود يا مؤثر واقع نشد، امكان  هر جا كه الزم باشد بايد تدابير اضافه اتخاذ شود تا چنانچه يكي از راه
  .ج از راه ديگر وجود داشته باشدخرو

    منيخروج ا يفرصت برا جاديا 6- 3-6-2

ريزي شود كه در صورت بروز  اي برنامه هاي خروج آن بايد به گونه طراحي، ساخت، تجهيز، نگهداري و ادارة هر بنا و راه
محصوالت ناشي از حريق يا سوزي، متصرفان فرصت كافي براي خروج ايمن داشته باشند و گرفتار آتش و دود و ساير  آتش

  .انگاري و ناديده گرفتن مخاطرات بالقوة بنا به خطر نيفتد هول و هراس احتمالي نشوند و جان و ايمني آنها  به سبب سهل

    خروج بدون مانع 7- 3-6-2

از تمام نقاط  ات تصرف، ساخته، آراسته و نگهداري شوند كه در تمام اوق ها بايد در مكانهايي طرح،  خروج  در هر بنا يا ساختمان،
  .بنا، راه خروج آزاد و بدون مانع در دسترس باشد

    بودن راه خروج  مشخص 3-6-2-8

ها بايد تا حد امكان در مكانهايي طرح شوند كه متصرفان بتوانند به وضوح آنها  را  در هر بنا يا هر بخش از يك بنا، خروج
گذاري شود كه هر متصرف از  به طور آشكار و مشخص عالمت بايد آنچنان  در غير اين صورت، هر راه منتهي به خروج. ببينند

اي آراسته و  همچنين، هر مسير خروج از ابتدا تا انتها، بايد به گونه. هر نقطة بنا بتواند به سرعت راه فرار را پيدا كند
هاي  شد و متصرفان گرفتار پيچ و خمبه روشني مشخص با  گيري، گذاري شود كه راه منتهي به مكان امن يا فضاي پناه عالمت

  . بست نشوند ساختمان و يا مكانها ي بن

    سدكننده ليقفل و وسا 3-6-2-9

مگر در   كارگيري هرگونه قفل يا وسيله سد كننده در مسيرهاي خروج، كه احياناً فرار به موقع را مانع شود، ممنوع است، به
در اين گروه از بناها نيز استفاده از قفل فقط در . ها ي و بهداشت رواني يا ندامتگاهها مانند زندانها، مراكز بازپرور برخي از تصرف

شرايطي مجاز است كه مراقبان به طور دايم در حال انجام وظيفه بوده يا تدابير مؤثري براي خارج كردن متصرفان در مواقع 
  .اضطرار اتخاذ شده باشد

  شبكة كشف و اعالم حريق 3-6-2-10

  .طراحي و اجرا شود 1- 5-3هاي خروج بايد مطابق مقررات بند  اعالم حريق در راهشبكه كشف و 

  هاي خروج قائم دوربندي راه 3-6-2-11

بايد به نحوي دوربندي و محافظت گردد كه از گسترش آتش، دود  هر راه خروج قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربوط كند،  
  .ي به طبقه ديگر، مطابق الزامات اين مبحث، جلوگيري گرددا و ساير محصوالت ناشي از حريق از طبقه
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  ارتفاع سقف 3-6-2-12
 . متر باشد 1/2هاي خروج نبايد در هيچ قسمت كمتر از  ارتفاع سقف راه

  :استثناءها

  ،13-2-6-3هاي مجاز مطابق بخش  برجستگي - 1

 ،3- 3-4- 6-3ها مطابق بخش  ارتفاع سرگير راه پله - 2

  3- 4-4-6-3ق ارتفاع سرگير شيبراه مطاب - 3

 .2- 2-4-6-3، مطابق بخش "در"ارتفاعِ  - 4

  هاي برآمده قسمت  3-6-2-13

  .باشند 3- 13-2-6-3تا  1- 13- 2-6- 3هاي  هاي برآمده بايد مطابق الزامات بخش قسمت

  سرگير 1- 6-2-13- 3

قرار داد، به  12-2-6-3تر از حداقل ارتفاع الزم سقف قيد شده در بخش  توان در پايين هاي برآمده در زير سقف را مي قسمت
 200ها، حداقل بلندي قد راه برابر با  شرطي كه در تمام سطوح عبور و مرور، شامل مسيرهاي تردد، راهروها و گذرگاه

  .از سطح سقف راه خروج گردد% 50ها نبايد موجب كاهش ارتفاع بيش از  برآمدگي. متر رعايت شود سانتي

  :استثناء

متر كاهش  سانتي 195نند آرام بند يا نگهدارنده حركت نبايد بلندي قد راه  را به كمتر از وسايل كنترل كننده حركت در ما
  . دهند

  هاي افقي آمدگي پيش 2- 6-2-13- 3

متر از سطح كف ،  سانتي 200تا  70اي، تجهيزات، و مبلمان ثابت يا غير ثابت با ارتفاع بين  هاي عبور، عناصر سازه در محل
  .آمدگي افقي داشته باشند متر پيش سانتي 10نبايد بيش از 

  :توجه

همچنين، امكان تشخيص . هاي قرار گرفته در اين ارتفاع است آمدگي اين ضابطه براي پيشگيري از برخورد افراد با پيش
  . هاي قرار گرفته در اين ارتفاع براي نابينايان وكم بينايان با عصا وجود ندارد آمدگي پيش

  مفيد عدم اشغال پهناي 3- 6-2-13- 3

نبايد حداقل پهناي مفيد مسيرهاي قابل دسترس را به كمتر از الزامات مربوطه در اين  هاي اجسام آمدگي ها و پيش برجستگي
  .مقررات كاهش دهند

  سطح كف 3-6-2-14

  .جنس و بافت سطح كف مسيرهاي خروج بايد مانع از سر خوردن شود و به نحو مطمئن نصب و اجرا شده باشد

  يير تراز كفتغ 3-6-2-15

اگر شيب  . متر وجود داشته باشد، بايد از سطوح شيبدار استفاده شود سانتي 30در راه هاي خروج، اگر تغيير تراز كف كمتر از 
. استفاده شود 4-4-6-3هاي مطابق بخش  راه از شيببايد تر باشد،  بزرگ) درصد 5شيب (واحد افقي  20از يك واحد قائم در 

پوشي كه رنگ آن متضاد با  دستگرد يا كف  راه بايد به ميله ميليمتر يا كمتر باشد، شيب 150تراز در صورتي كه اختالف 
  . هاي مجاور است مجهز گردد، تا عبوركنندگان متوجه اختالف تراز شوند كفپوش قسمت
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  :استثناءها

، كه طبق ضوابط مربوطه قابل )ف(و ) ن(هاي  ، و گروه)2-م(، )خ(، )ص(هاي  هاي گروه هاي خروج ساختمان ـ در درگاه1
متر، به  سانتي 17، با حداكثر ارتفاع )تك پله(ها براي افراد معلول الزامي نيست، مي توان يك پله منفرد  دسترس بودن آن

  .كاربرد

با  ها براي افراد معلول الزامي نيست، يك پله با يك خيز يا هايي كه مطابق ضوابط مربوطه، قابل دسترس بودن آن ـ در محل2
حداقل . مطابقت داشته باشند 4-3- 4- 6- 3ها با شرايط بخش  ها و كف پله دو خيز و يك كف پله مجاز است، به شرط آنكه پله

 75، در حد فاصل  5-4-6- 3دستگرد مطابق شرايط   متر باشد و بر روي پله بايد حداقل يك ميله سانتي 33عمق كف پله بايد 
  .صب  شده باشدمتري محور مسير معمول خروج ن سانتي

  هاي خروج پيوستگي راه 3-6-2-16

هاي  هيچ عنصر ساختماني به غير از اجزاي راه خروج، مطابق آنچه در اين فصل مشخص شده است، نبايد مسير حركت در راه
خروج  است، نبايد در عرض الزم راه هايي كه در اين فصل مجاز دانسته شده آمدگي هيچ مانعي، به جز پيش. خروج را قطع كند

  .ظرفيت الزم سيستم راه خروج نيز نبايد در طول مسير كاهش يابد. قرار داده شود

  هاي متحرك آسانسور، پله برقي و كف  3-6-2-17

هاي ساختمان در  يك از بخش هاي متحرك نبايد به عنوان جزئي از راه خروج الزامي براي هيچ و كف  برقي هاي  آسانسورها، پله
  .نظر گرفته شوند

  :ثناءاست

  .روند ، به عنوان راه خروج قابل دسترس به كار مي4-10- 6-3آسانسورهايي كه مطابق بخش 

  

    گانه راه خروج سه يها بخش 3-6-3

    اتيكل 3-6-3-1

به صورت ايمن تا معبر شود كه از هر نقطة بنا شروع و  به مسير پيوسته و بدون مانعي گفته مي "راه خروج"در اين مقررات، 
راه خروج از سه بخش مجزا و مشخص دسترس خروج، خروج و تخليه خروج تشكيل مي . امتداد يابد) كوچه يا خيابان(عمومي 

  ها، وبر حسب مورد، تمام فضاهاي رابط مانند اتاق) ارتباطات بين طبقات و سطوح مختلف(شود و راستاهاي افقي و قائم 
  . گردد هاي باز را شامل مي ها و محوطه ها، حياط هاي افقي، بام ها، خروج ها، پلكان ها، پله راه رسراها، شيبراهروها، س  ها، درگاه
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   دسترس خروج 3-6-3-2

  ها و مسير مشترك پيمايش بست هاي طول مسير پيمايش، بن محدوديت 6-3-2-1- 3

هاي واقع در اين مسير و طول مسير مشترك در دسترس خروج نبايد از  وج، بن بستحداكثر طول مسير پيمايش دسترس خر
كه در ضوابط اختصاصي تصرفي در شرايطي معين مقادير ديگري  تجاوز كند مگر آن 1- 2-3-6-3مقادير ارائه شده در جدول 

 . بيان شده باشد

  

   )الف( شها و مسير مشترك پيماي بست طول مسير پيمايش، بن: 1- 2- 3- 6- 3 جدول

حرف 

  اختصاري
   زيرگروه  نوع تصرف

حداكثر طول مسير 

  )متر(پيمايش

حداكثر طول 

  )ب() متر(بست بن

حداكثر مسير 

مشترك 

  )متر(پيمايش

بدون 

شبكه 

  بارنده

با شبكه 

بارنده 

   )پ(خودكار

بدون 

شبكه 

  بارنده

با شبكه 

بارنده 

   )پ(خودكار

بدون 

شبكه 

  بارنده

با شبكه 

بارنده 

   )پ(خودكار

  آ
/ آموزشي

  فرهنگي
-  60  75  6  15  23  30  

  تجمعي  ت
تمام 

  ها زيرگروه
60  75  6  6  23  23  

  30  )ت(23  15  6  90  60  -  اداري/ اي حرفه  ح

  )ث(آميز مخاطره  خ
تمام 

  ها زيرگروه

مجاز 

  نيست
23  

مجاز 

  نيست
6  

مجاز 

  نيست
5/7  

  د
/ درماني

  مراقبتي

  23  15  6  75  60  1ـ د 

  2د ـ  30

45  60  

9  9  

30  

  15  15  3د ـ
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  23  15  6  4د ـ

  صنعتي  ص
  75  60  1ـ ص

  30  )ت(23  15  6

  120  90  2ـ ص

  30  23  15  6  120  90  -  متفرقه  ف

  30  23  15  6  75  60  -  تجاري/ كسبي  ك

  م
/ مسكوني

  اقامتي

  1ـ   م 

60  75  

6  

15  

15  10  

  2ـ  م

10  23  30  

  3ـ م 

  انباري  ن
  75  60  1ـ ن

  30  )ت(23  15  6

  120  90  2ـ ن

  :هاي زير مراجعه نماييد براي اصالح الزامات فواصل تردد دسترس خروج به بخش: الف
  ،1- و ن 1- هاي ص براي محدوديت افزايش يافته در گروه: 3-2-3- 6- 3بخش 
  ي بسته يا باز،هاي نشستن تجمعي در فضاها براي محدوديت افزايش يافته براي محل: 8-14-6-3و  7-14- 6- 3بخش 
  هايي با يك خروج، براي ساختمان: 18-3-3- 6- 3بخش 

 .شود بست محدود نمي برابر كمترين عرض آن است، طول كريدور بن 5/2بست كمتر از  در مواردي كه طول كريدور بن: ب

  .اند هايي كه به طور كامل به سيستم شبكه بارنده خودكار استاندارد مجهز شده ساختمان: پ
نفر باشد، بدون استفاده از شبكه بارنده خودكار، طول مسير مشترك  30ها در صورتي كه بار تصرف كمتر از  ن تصرفدر اي: ت
  .متر در نظر گرفته شود 30تواند حداكثر  مي
  .مراجعه شود IBCآخرين ويرايش ، به )خ(هاي گروه  در مورد الزامات تخصصي مربوط به ساختمان: ث
  

  ول مسير پيمايش از هر فضاگيري ط اندازه 6-3-2-2- 3

متر  سانتي 30ها بايد بر روي كف و در طول محور مركزي راه معمول عبور، از فاصلة  طول مسير پيمايش در دسترس به خروج 
  . گيري شود اندازه "خروج"مانده به دورترين نقطه هر فضا تا وسط در 

گذرد،  ، مي3-3- 3- 6- 3دي نشدة مجاز، مطابق با بخش هاي دوربن راه در جايي كه مسير دسترس خروج، از پلكان يا شيب
  . گردد گيري طول مسير پيمايش محسوب  شده در اين اجزاء نيز بايد در اندازه مسافت طي 

  .شود گيري مي اندازه  ها را به هم وصل مي كند، پله  طول خط شيبي كه دماغة  هاي واقع در مسير، در مورد پله
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  :استثناء

  .گيري شود هاي باز اندازه پله ترين پيشاني پله در راه هاي باز مجاز است تا نسبت به نزديك ر پاركينگطول مسير پيمايش د

  هاي يك طبقه داراي تهويه از راه بام افزايش براي ساختمان 6-3-2-3- 3

ة خودكار تاييد هاي دود و حرارت خودكار تاييد شده در بام و نيز به شبكة بارند هاي يك طبقه، كه به هواكش در ساختمان
متر  0/120) 1- ن(و ) 1-ص(هاي گروه  اند، حداكثر طول مسير پيمايش مجاز دسترس خروج براي تصرف شده تجهيز شده

  .است

  ها ساختار كريدور 6-3-2-4- 3

ست ديوارهايي از كريدور كه الزم ا. بندي مقاومت در برابر آتش باشند داراي درجه 4-2- 3-6- 3ها بايد مطابق جدول  كريدور
  .، براي ديوارهاي جداكننده آتش مطابقت نمايند9- 8-3بندي مقاومت در برابر آتش داشته باشند، بايد با شرايط بخش  درجه

  : استثناءها

كه در آن هر اتاق درس و مشابه آن حداقل داراي يك در است كه مستقيماً به بيرون راه دارد و ) آ(در تصرف گروه  .1
شود، رعايت  هايي از آن كه كاربرد تجمعي دارند، مستقيماً به بيرون باز مي در اتاقحداقل نصف درهاي الزامي خروج 

درهاي بيروني كه استثناء شده، بايد در طبقة . بندي مقاومت در برابر آتش براي ديوار كريدور الزامي نيست درجه
  .همكف باشند

بندي مقاومت در  ع است، نيازي به درجهواق) م(در موردكريدوري كه درون واحد مسكوني يا خواب در تصرف گروه  .2
 .برابر آتش نيست

 .بندي مقاومت در برابر آتش ندارد باز قرار دارد، نياز به درجه  كريدوري كه در پاركينگ .3

، تنها يك راه خروج 18- 3-3- 6-3قرار دارد و طبق شرايط بخش ) ح(كريدورهاي واقع در فضايي كه در تصرف گروه  .4
  .بندي مقاومت در برابر آتش ندارد ي به درجهبراي آن الزم است، نياز

  

  براي كريدور بندي مقاومت در برابر آتش درجه: 4- 2- 3- 6- 3 جدول

 تصرف
مربوط به تصرف  بار

 كريدور

 )ساعت( مقاومت الزم در برابر آتش 

بدون شبكه 

 بارنده خودكار

با شبكه بارنده 

 )الف(خودكار

 1 مجاز نيست  ر بار تصرفيه خ

 - 1 30بزرگتر از  ص، ك، ف، نآ، ت، ح، 

 5/0 1 20بزرگتر از  م

 - مجاز نيست ر بار تصرفيه 4-، د 2-د

  1 مجاز نيست ر بار تصرفيه 3- ، د1-د

  .ساختمانهايي كه به طور كامل به شبكه بارنده خودكار استاندارد مجهز باشند: الف
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  عرض كريدور 6-3-2-5- 3

هايي كه قابل دسترس بودن آنها   تعيين شود و به طور كلي،عرض كريدور 6-6-3حداقل عرض كريدور بايد مطابق بخش 
  .متر باشد سانتي 110الزامي نيست، نبايدكمتر از 

  :استثناءها

 60: شود برداري از آن، استفاده مي كشي و بهره كريدورهايي كه فقط براي دسترسي به تجهيزات برقي، مكانيكي يا لوله .1
  .متر سانتي

 .متر سانتي 90: نفر يا كمتر 50براي بار تصرف  .2

 .متر سانتي 90:  داخل يك واحد مسكوني .3

 . متر سانتي 240: نفر يا بيشتر 100، با كريدوري با ظرفيت الزامي )آ(در گروه  .4

كننده  هاي بهداشتي از بيمارهاي غيردائم دريافت ، مراكز مراقبت)د(هاي مربوط به بخش جراحي در گروه  در كريدور .5
 .متر سانتي 180: شكي سرپايي كه قادر به مراقبت از خود نيستندهاي پز مراقبت

 .متر سانتي 245: جايي تختخواب در آنها  الزم است ، در مكانهايي كه جابه)2- د(در گروه  .6

 

  ها پيوستگي كريدور 6-3-2-6- 3

هاي واسط نبايد ميان آنها  و اتاقبندي مقاومت در برابر آتش بايد از نقطة ورود تا خروج پيوسته باشند  هاي داراي درجه كريدور
  .فاصله بيندازد

  :استثناء

اند و از نظر محافظت در برابر آتش  ها ساخته شده هاي پذيرش، كه مطابق با الزامات كريدور هاي انتظار، سرسراها، يا اتاق اتاق
  .همان سطح الزامات در آنها  تأمين شده است را مي توان در مسير كريدور قرار داد

  

  پله عدم ورود مستقيم به راه 6-3-2-7- 3

شده مجاز دانسته شده  ها و با شرايط تعيين كه در برخي تصرف پله مجاز نيست مگر آن ورود مستقيم از واحدهاي تصرف به راه
  . باشد

  

   خروج 3- 3-6-3

  كليات 1- 6-3-3- 3

از خروج نبايد براي هيچ منظور ديگري كه با . مطابق باشند 27- 3- 3-6-3تا  1- 3-3-6-3هاي  ها بايد با شرايط بخش خروج
چنانچه سطح مشخصي از محافظت در برابر آتش براي خروج . عملكرد آن به عنوان راه خروج تداخل داشته باشد، استفاده شود

  .گردد، اين سطح محافظتي نبايد تا زمان رسيدن به تخلية خروج كاهش يابد تامين يا لحاظ مي

  هـاي خـروج،   ، گذرگاه)ها  هاي بيروني ساختمان واقع در جداره(هاي خروج  درگاه: اند از شدة اين مقررات عبارت هاي تاييد خروج
هـاي بنـا محافظـت شـده      هاي احتمالي در ساير قسـمت  سوزي هاي خروج كه در برابر آتش ها و پلكان راه شيب  هاي افقي، خروج
  .  باشند
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  ها وجمحافظت خر 2- 6-3-3- 3

رعايت مقررات   باشد، تصريح شده "ها جدا كردن از ديگر بخش"ها به روش  در تمام مواردي كه در اين مقررات، محافظت خروج
  .، به تناسب و بر حسب نياز، الزامي است27-3- 3- 6- 3تا  3- 3- 3-6-3مندرج در بندهاي 

  دوربندهاي الزامي خروج 3- 6-3-3- 3

قائم، كه چهار   دوربندهاي خروج. هاي داخلي خروج بايد با موانع حريق دوربندي شوند راه هاي داخلي خروج و شيب پله راه 
هاي مخاطره آميز، بايد با  ها در تصرف پله سازند و راه طبقه يا بيشتر را باالتر از تراز تخليه خروج به يكديگر مرتبط مي
قائم كه كمتر از چهار   دوربندهاي خروج. آتش باشند ساختارهاي غير قابل سوختن داراي حداقل دو ساعت مقاومت در برابر

ها در اين محاسبه  طبقه نيم. طبقه را به يكديگر مرتبط ميكنند، بايد داراي حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش باشند
طابق با الزامات دوربندها بايد م. دوربند خروج نبايد، به جز راه خروج، براي هيچ هدف ديگري استفاده شود. شود منظور نمي

  .ساخته شوند) ديوارهاي مانع آتش( 7-8- 3بخش 

  :استثناءها

  :دوربند پلكان در موارد زير الزامي نيست

است و فقط يك طبقه باالتر از سطح  10، كه بار تصرف آن كمتر از )د(و ) خ(هاي  هايي جز گروه تصرف در تصرف .1
  .تخليه خروج قراردارد

هاي خروج به طور كلي به فضاي بيرون باز  هاي راه ، كه در آن تمام بخش)5-ت(هاي گروه  هاي ساختمان خروج .2
 .شوند مي

 ).1-م(هاي گروه  و واحدهاي خواب در تصرف) 2-م(پلكانهاي داخل واحد مسكوني تكي يا واحد خواب در تصرف  .3

 .مطابقت داشته باشند 2- 8-8- 3شوند، در صورتي كه با شرايط بخش  پلكانهايي كه جزو راه خروج الزامي محسوب نمي .4

 .شود هاي پاركينگ باز كه تنها براي اين سازه از آنها  استفاده مي پلكانهاي موجود در سازه .5

درصد پلكانهاي خروج كه مرتبط كنندة دو طبقه متوالي هستند  50، حداكثر )د(و ) خ(هاي  هايي به جز گروه در تصرف .6
ل دو راه خروج از هر دو كف كه داراي پلكانهاي بدون دوربند توان بدون دوربند ساخت، به شرط آن كه حداق را مي

 .هاي ديگر باز باشند همچنين اين دو طبقه نبايد به كف. است، تأمين شده باشد

سازند و كل ساختمان نيز به شبكة بارندة  هاي داخلي راه خروج فقط طبقات اول و دوم را مرتبط  در صورتي كه پلكان
  .هاي خروج وجود ندارد در صد پلكان 50اشد، محدوديت خودكار استاندارد مجهز ب

  بازشوها 4- 6-3-3- 3

بازشوهاي واقع در دوربندهاي خروج بايد از نظر . محافظت شوند 15-8- 3بازشوهاي دوربند خروج بايد مطابق با الزامات بخش 
. شو از نوع تاييد شده محافظت شوند دبستهآتش خو تعداد به حداقل مورد نياز محدود شده و تمام آنها با درهاي مقاوم در برابر 

توان از درهاي خودكار بسته شو استفاده  در آن صورت مي  اگر عملكرد بنا ايجاب كند كه اين درها به طور معمول باز باشند،
اتخاذ شده  در اين موارد، بايد تمام تدابير ايمني الزم براي اطمينان از بسته شدن به موقع درها در مواقع بروز حريق،. كرد
  .باشد

  منافذ در دوربند خروج 5- 6-3-3- 3

  :نفوذ در دوربندهاي خروج، فقط در موارد زير مجاز است  ايجاد هرگونه روزنة 

هاي هوا و ديگر تجهيزات الزم، در مواردي كه تراكم هوا و ايجاد فشار مثبت در درون دوربند خروج  براي عبور كانال) الف
  .ضروري اعالم شده باشد
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  .نشاني هاي آتش هاي مربوط به شبكه براي عبور لوله) ب

  .هاي برق ويژة فضاي خروج براي عبور لوله) ج

متر  01/0هاي برق مربوط به دوربند خروج بايد به يك جعبة فوالدي، با مساحت حداكثر  نشاني و كانال سيستم ارتباطي آتش
  . شوند مربع ختم 

با مواد مناسب كه از گسترش حريق جلوگيري نمايد، به طور  12- 8- 3مطابق بخش  هاي نفوذ بايد روزنه  در تمام موارد فوق،
  .آتش بندي، دودبندي و محافظت شوند  كامل 

  بازشوهاي ارتباطي بين دوربندهاي مجاور 6- 6-3-3- 3

كه با يك ساختار ، )مانند پلكانهاي طرح قيچي(ايجاد هرگونه بازشوي ارتباطي يا روزنة نفوذ بين دو دوربند خروج مجاور هم  
  .ممنوع است  شوند، از يكديگر جدا مي

  كاري دوربندها نازك 7- 6-3-3- 3

، كه ضوابط اين مقررات، دوربندي و جداسازي آنها را الزامي اعالم )گذرگاه خروج، خروج افقي  پلكان خروج،(ها  در تمام خروج 
مطابقت  7-3ها با الزامات فصل  كاري ديوارها و سقف بايد براي جلوگيري از گسترش آتش و دود، مصالح نازك  كرده باشد،
  .داشته باشد

  بدون مانع بودن 8- 6-3-3- 3

فضاهاي داخل دوربندهاي خروج بايد كامالً آزاد و بدون مانع باشند و همچنين براي مقاصدي مانند انبار كردن كاال روي سطح 
  .ها يا پاگردها استفاده نشوند پله

  ها قه در پلكانعاليم شمارة طب 9- 6-3-3- 3

اي واقع شود بايد داراي عالمتي باشد كه شمارة  طبقه و بيشتر از تراز زمين، هر پاگرد پله كه همسطح طبقه 4در تمام بناهاي  
عالمت . همچنين اين عالمت بايد موقعيت طبقة تخلية خروج و جهت رسيدن به آن را نشان دهد. آن طبقه را مشخص كند

متري از كف تمام شدة پاگرد و در موقعيتي نصب گردد كه در هر شرايطي از جمله باز يا بسته بودن  5/1 بايد در ارتفاع تقريباً
  .مطابقت داشته باشد 9-6-3شده در قسمت  روشنايي اين عاليم بايد با الزامات روشنايي بيان. درها، به راحتي ديده شود

  مشخص ساختن تخلية خروج 10- 6-3-3- 3

در سطح تخلية خروج بايد يك   تر از تراز تخلية خروج ادامه دارد، طبقه پايين  خروج تا بيش از نيم در بناهايي كه پلكان 
نصب شود و به عالوه يك مانع فيزيكي قابل عبور نيز، مانند در، پارتيشن  9-3- 3-6-3عالمت مطابق مشخصات مندرج در بند

  .لوگيري كندو نظاير آن قرار داده شود تا از به اشتباه رفتن متصرفان ج

  راه خارجي پلكان و شيب 11- 6-3-3- 3

در . هاي خارجي خروج نبايد به عنوان جزئي از راه خروج الزامي به كار روند راه ها و شيب ، پلكان)2-د(هاي گروه  در تصرف
هاي داراي  انهاي خارجي خروج، به عنوان جزئي از راه خروج الزامي ساختم راه ها و شيب توان از پلكان ها، مي ديگر تصرف

  :كه داراي مشخصات زير باشند متر استفاده كرد، به شرط آن 23طبقه و ارتفاع حداكثر  6حداكثر 

ساعت مقاومت در برابر آتش از فضاهاي داخلي جدا شده و از  2راه خارجي توسط ديواري با حداقل  ساختار پلكان و شيب) الف
تعداد بازشوهاي تعبيه شده در دوربند بايد به .متر فاصله داشته باشند 3ترين بازشوي محافظت نشده در نما دست كم  نزديك
  .اي باشد كه براي خروج از فضاي متصرف عادي ضروري است اندازه

متر مربع سطح باز در تراز  5/3طرف باز بايد در مجموع داراي حداقل . بايد حداقل از يك طرف به فضاي خارج باز باشند) ب
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متر يا بيشتر، در  سانتي 110در سطح باز الزامي، بايد نرده جان پناه يا حفاظ با ارتفاع  . گرد مياني باشدهر كف و يا تراز هر پا
  .باالي كف مجاور يا تراز پاگرد تعبيه شود

هاي ديگر در همان زمين فاصله داشته باشد  متر از حدود زمين مجاور و ساختمان 3راه خارجي بايد حداقل  و شيب  پلكان) ج 
، ديوارهاي خارجي و بازشوهاي ساختمان مجاور بر اساس فاصلة مجزاسازي حريق محافظت 4-8-3آنكه مطابق بخش مگر 

  .شده باشند 

راه خارجي به بام بخش ديگري از بنا، يا بام بناي مجاور منتهي شود، بام مورد نظر بايد داراي  در صورتي كه پلكان يا شيب) د
  .اي ارتباط داشته باشد خروج ايمن و پيوسته ساختار مقاوم حريق بوده و به راه

در غير اين صورت بايد به وسيله . پلكان خارجي خروج مستقيما يا از طريق يك فضاي باز به بيرون ساختمان تخليه شود) ه
    .شوي تاييد شده از فضاي تخليه جدا شود يك در خودبسته شو يا خودكاربسته

  

  گذرگاه خروج 3-12- 3- 3-6 

هاي همانند را مي توان به عنوان بخشي از خروج محسوب و مورد  زيرگذرها، روگذرها و ديگر گذرگاه رسراها، راهروها، س 
ها نيز  كه عالوه بر مقررات كلي، با ديگر ضوابط تصريح شده در اين مقررات در مورد خروج استفاده قرار داد، مشروط بر آن

  .داراي دو ساعت مقاومت در برابر آتش مجزا شوندمطابقت داشته باشند و با ساختار غير قابل سوختن 

  عرض گذرگاه خروج 13- 6-3-3- 3

براي بيشترين تعداد  6-6-3و 5-6- 3عرض هر گذرگاه خروج بايد مطابق ظرفيت خروج در نظر گرفته شود و مطابق بندهاي 
متر باشد، به جز براي  سانتي 110ز اين عرض در هر حال نبايد كمتر ا. متصرفاني كه ممكن است از آن عبور كنند، كافي باشد

  .متر گرفت سانتي 90را حداقل  توان آن كه در اين صورت مي 50بار تصرف كمتر از 

كم برابر مجموع پهناي الزامي تمام  عرض آن بايد دست  در مواردي كه گذرگاه خروج در انتهاي چند خروج واقع گردد، 
  .هاي منتهي به آن باشد خروج

  رگذرگاه خروجساختا 14- 6-3-3- 3

ساعت در برابر آتش بوده و در هر حال  1هايي با مقاومت حداقل  ها و سقف هاي خروج بايد داراي ديوارها، كف دوربندي گذرگاه
 7- 8-3هاي خروج بايد مطابق با شرايط بخش  ديوارهاي گذرگاه. نبايد از مقاومت الزامي دوربند خروج متصل به آن كمتر باشد

  .ساخته شوند) شديوارهاي مانع آت(

  بازشوها در گذرگاه خروج 15- 6-3-3- 3

به جز بازشوهاي (هاي خروج، بازشوها  در گذرگاه. محافظت شود 15-8-3بازشوي گذرگاه خروج بايد مطابق با الزامات بخش 
ل تحت ، بايد به تعدادي محدود شود كه براي دسترس به گذرگاه خروج از فضاهاي معمو)بيروني كه در معرض خطر نيستند

  . اند تصرف و نيز براي خروج از گذرگاه خروج ضروري

  منافذ در گذرگاه خروج 16- 6-3-3- 3

هاي الزم  هاي خروج ممنوع است، به جز براي درهاي خروج الزامي، تجهيزات و كانال ايجاد هرگونه سوراخ و بازشو در گذرگاه
ها براي سيستم ارتباطي  هاي برق، كه از آن نشاني و كانال آتش هاي كشي شبكة بارندة خودكار، لوله براي ايجاد فشار هوا، لوله

اين . شوند متر مربع ختم مي 01/0شود و به يك جعبه فوالدي با حداكثر  نشاني و سيستم برق گذرگاه خروج استفاده مي آتش
گونه  يد بين آنها هيچاگر دو گذرگاه خروج در مجاورت يكديگر باشند، نبا. محافظت شوند 12-8- 3منافذ بايد مطابق بخش 

  .سوراخ يا بازشوي ارتباطي، اعم از محافظت شده يا نشده، وجود داشته باشد
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  ها حداقل تعداد خروج 3-17- 3- 3-6 

 17- 3-3- 6-3شده مطابق با جدول مستقل تأييد    هر طبقه، بر اساس بار تصرف همان طبقه، بايد داراي حداقل تعداد خروج
- 3 اي موجود در آن طبقه به اين تعداد خروج دسترسي داشته باشند، مگر موارد استثنا كه در بخشها و فضاه بوده و كليه اتاق

هاي برخي  مانند بام(شده نيز بايد مانند طبقات محاسبه شود هاي تصرف  تعداد خروج بام. مشخص شده است 3-3-18- 6
هاي بعضي بناها كه براي پذيرايي مورد  يا بام شود، مساجد كه گاهي اوقات براي اجراي مراسم مذهبي از آنها استفاده مي

هاي الزم از هر طبقه، زيرزمين يا فضاهاي مستقل بايد تا رسيدن به همكف يا معبر عمومي  تعداد خروج). استفاده قرار گيرند
 .حفظ شوند

  

  حداقل تعداد الزم خروج بر حسب بار تصرف طبقه: 17- 3- 3- 6- 3جدول 

  وجحداقل تعداد خر  بار تصرف طبقه

1 -500  2  

501-1000  3  

  4  1000بيش از 

  

  هاي با يك خروج ساختمان 18- 6-3-3- 3

  :ها تنها يك خروج كافي است در اين ساختمان

  .، به شرط آنكه بيش از يك طبقه زيرزمين نداشته باشند18-3-3- 6- 3هاي شرح داده شده در جدول  ساختمان .1

هاي مسكوني يك  و ساختمان 5- 2-11-6-3تا  3-2-11-6-3ش هاي مسكوني آپارتماني مطابق با شرايط بخ ساختمان .2

 .4-11-6- 3و دو خانواري مطابق بخش 

  هاي غير مسكوني مجاز براي استفاده از يك خروج ساختمان: 18- 3- 3- 6- 3 جدول

 تصرف

تعداد طبقه حداكثر 

ساختمان از سطح تراز 

 تخليه خروج

حداكثر متصرفان  در هر طبقه و فاصلة 

 پيمايش

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  50 طبقه2  ح، ص، ك، فآ، ت، 

 طول مسير پيمايشمتر  5/7متصرف و  3 طبقه1 خ

 طول مسير پيمايشمتر  30متصرف و  30 طبقه2  ن

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  30 طبقه3 ص، ك، ن

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  30 طبقه4  ح
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 هاي افقي خروج19- 6-3-3- 3

روج افقي، عبارت است از خروج از يك بنا به مكاني امن در برابر حريق واقع در بنايي ديگر، يا درهمان بنا، كه سطح كف آنها  خ
تواند راهي باشد كه با عبور از ميان موانع حريق يا با دور زدن حريق از طريق  خروج افقي مي. باشد تقريباً دريك تراز واقع شده 

سطح باشند و ثانياً  كه اوالً آن دو بخش يا مكان تقريباً هم ي امن درهمان بنا منتهي شود، مشروط بر آنمكان  گذرگاه خروج به
شده، ايمني كافي در برابر آتش و دود ناشي از وقوع حريق در بخش ديگر و تمام  عنوان يك فضاي محافظت مكان دوم بتواند به

  .هاي واقع درآن بنا را تأمين كند بخش

  ظرفيت راه خروج افقي 20- 6-3-3- 3

عنوان جانشين بخشي از راه خروج مورد استفاده  هاي خروج هربنا، خروج افقي را مي توان به در طرح و محاسبة ظرفيت راه 
 50از ) شوند هايي كه به بيرون بنا باز مي راه و درگاه پلكان، شيب(هاي خروج بنا  كه ظرفيت ديگر راه آن قرارگيرد، مشروط بر 

  .رفيت راه خروج مورد نياز تمام بنا كمتر نباشددرصدكل ظ

  :استثناء

  .هاي الزم از ساختمان يا طبقه را شامل شود هاي افقي مجاز است كه دو سوم خروج ، خروج)2- د(در تصرف گروه  -1

زم است در اين تصرف، ال. هاي الزم را تشكيل دهد درصد خروج 100هاي افقي مجاز است كه  خروج) 3-د(در تصرف گروه  -2
متر مربع فضاي قابل دسترس در  6/0هاي مجاور، به ازاي هر متصرف، در هر طرف خروج افقي، حداقل  براي كل افراد حوزه

  .نظر گرفته شود

  خروج الزامي ديگر، عالوه بر خروج افقي 21- 6-3-3- 3

كم  تبط منظور شده است، بايد دستهربخش از بنا و هر منطقة حريق در داخل بنا كه براي آن استفاده از يك خروج افقي مر 
عنوان  صورت، آن منطقة حريق به داراي يك خروج ديگر، مانند پلكان خروج يا درگاه منتهي به بيرون بنا، نيز باشد، در غير اين

  .بخشي از منطقة حريق مجاور كه داراي پلكان يا درگاه خروج منتهي به بيرون است، محسوب خواهدشد

  از هر دو طرف خروج افقيراه عبور  22- 6-3-3- 3

اي طرح و تنظيم شود كه از هر دو طرف آنها راه عبور پيوسته و قابل دسترسي تا يك پلكان  گونه هاي افقي بايد به خروج 
  .بيرون بنا در طرف ديگر فراهم باشد هاي منتهي به خروج، يا ديگر خروج

  گرقتن خروج افقي فضاي پناه 23- 6-3-3- 3

دادن بار  افقي بايد مكاني در همان ساختمان، يا در فضاهاي عمومي تصرف شده باشد و براي جاي فضاي پناه گرفتن خروج
، كافي )سمت ديگر خروج افقي(تصرف اصلي فضاي پناه گرفتن به اضافة بار تصرف برآوردشدة متعلق به منطقه حريق مجاور 

شوند  درهاي خروج افقي كه به فضاي پناه گرفتن باز مي حريق مجاور، بر اساس ظرفيت  بار تصرف مورد انتظار از منطقه. باشد
  .منطبق باشد 14-12-3گرفتن بايد با الزامات قسمت  فضاي پناه .گردد برآورد مي

  مساحت كف فضاي پناه گرفتن 24- 6-3-3- 3

شود،  ه ميمتر مربع به ازاي هر متصرف كه در آنجا جاي داد 28/0گرفتن بايد برابر با  مساحت خالص كف فضاهاي پناه 
  .شوند ها، در اين محاسبه منظور نمي ها يا حياط ها، آسانسورها و ديگر شفت فضاهاي پلكان. محاسبه گردد

  :باشد ، سطح خالص كف به ازاي هر متصرف بايد به شرح زير )3-د(و ) 2- د(هاي  در تصرف :استثناء

  .رفمتر مربع به ازاي هر متص 6/0، برابر با )3-د(هاي گروه  براي تصرف .1
 .متر مربع به ازاي هر بيمار كه براي جابجايي به كمك نياز دارد 5/1، برابر با )2- د(در گروه  .2
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 .متر مربع به ازاي هر بيمار كه جابجايي وي بايد با تخت صورت گيرد 0/3، برابر با )2- د(در گروه  .3

  اختالف سطح در دو طرف خروج افقي 25- 6-3-3- 3

راه به هم مربوط  ها فقط بايد با شيب باشد، كف ف خروج افقي، اختالف سطح وجود داشتههاي واقع در دوطر چنانچه بين كف 
  .پله ممنوع است در اين موارد طرح و اجراي . شوند

  جداسازي خروج افقي 26- 6-3-3- 3

ك ديوار ، با ي7-8- 3اند بايد مطابق بخش  ها يا فضاهاي پناه گرفتن كه توسط يك خروج افقي به يكديگر وصل شده ساختمان
بازشوي ديوارهاي خروج افقي نيز بايد مطابق . ساعت مقاومت در برابر آتش از يكديگر جداشوند 2مانع آتش و داراي حداقل 

در اين . شوي متصل به سيستم كشف دود تاييدشده باشد شو يا خودكاربسته محافظت گردد و از نوع خودبسته 15- 8-3بخش 
  . ة مقاومت ديوار در برابر آتش وابسته استخروج ها، درجة محافظت بازشو به درج

 2جداسازي خروج افقي بايد به صورت عمودي در تمام طبقات ساختمان امتداد يابد، مگر در جايي كه مجموعة كف داراي 
  .اي از آن عبور نكند ساعت مقاومت در برابر آتش بوده و هيچ بازشوي محافظت نشده

اند بايد از يك ديوار خارجي تا ديوار خارجي ديگر پيوسته  مانع آتش ساخته شدهديوارهاي خروج افقي كه به شكل ديوار 
  .باشند، به طوري كه فضاي كفي را كه خروج افقي در آن واقع است، به طور كامل به دو قسمت تقسيم كند

  پله فرار راه 27- 6-3-3- 3

شوند، به عنوان بخشي از  ر خارج ساختمان نصب ميبر اساس اين مقررات، پله هاي باز فلزي موسوم به پله فرار كه معموال د
  .گردند شوند محسوب نمي هايي كه پس از ابالغ اين مقررات ساخته مي خروج الزامي در ساختمان  يك راه

    خروج هيتخل 4- 3-6-3

  كليات  6-3-4-1- 3

ديگري   مگر آن كه در اين مقررات تحت شرايطي به گونة  شود،هر خروج بايد به طور مستقيم به بيرون ساختمان تخليه 
تخلية خروج نبايد دوباره به . تخلية خروج بايد در تراز زمين باشد يا دسترسي مستقيم به آن را فراهم سازد. تصريح شده باشد

  .داخل ساختمان وارد شود

  :استثناءها

ندهاي خروج مجاز است كه از ميان مكانهايي در تراز درصد تعداد و ظرفيت دورب 50، حداكثر )3-د(به جز تصرف  .1
  :تخلية خروج، از ساختمان خارج شود، به شرط آن كه تمام شرايط زير رعايت شود

اين راه بايد از نقطه انتهايي . دوربندهاي خروج، از يك راه آزاد و بدون مانع به بيرون ساختمان خارج شوند .1-1
  .شخيص باشددوربند خروج به سادگي قابل مشاهده و ت

كل كف تراز تخليه، توسط ساختاري با درجة مقاومت در برابر آتشي معادل با دوربند خروج، از فضاهاي  .1-2
 .زيرين جدا شود

. كل مسير خروج از دوربند خروج در تراز تخليه، توسط شبكة بارندة خودكار استاندارد محافظت شده باشد .1-3
سير خروج ، بايد كامالً با شبكة بارندة خودكار استاندارد هاي تراز تخلية داراي دسترس به اين م تمام بخش

 .محافظت شوند، يا مطابق با الزامات دوربندهاي خروج از مسير خروج جداسازي شوند
درصد تعداد و ظرفيت دوربندهاي خروج مجاز است از طريق يك  50تحت نظري، حداكثر /هاي بازداشتي به جز تصرف .2

  :خارج شوند، به شرط آن كه تمام شرايط زير را دارا باشند) كهال يا فضاي ورودي كوچ(دهليز 
توسط ساختاري با مقاومت در برابر آتش معادل با دوربند خروج ) هال يا فضاي ورودي كوچك(كل فضاي دهليز . 2-1
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  .از فضاهاي زيرين جدا شده باشد

متر  9متر و طول آن بزرگتر از  3تر از  از بيرون ساختمان بزرگ) هال يا فضاي ورودي كوچك(عمق دهليز . 2-2
  .نباشد

دقيقه در برابر آتش از ساير  20توسط ساختاري با مقاومت )  هال يا فضاي ورودي كوچك(فضاي دهليز . 2-3
  .هاي تراز تخليه خروج جدا شده باشد قسمت

ها به منظور راه به طور مستقيم به بيرون منتهي شود و از آن تن) هال يا فضاي ورودي كوچك(فضاي دهليز . 2-4
  .خروج استفاده گردد

تحت نظري، تمام دوربندهاي خروج مجاز است كه با رعايت شرايط مندرج در اين استثناء از / هاي بازداشتي در تصرف .3
  .، منتهي شود2- 4-3- 6-3طريق دهليزهايي، به مكان هاي امن مطابق استثناء بند 

هاي خروج   گاه باز اتومبيل هستند و مجموع بار نهايي تصرف راههايي كه به طور كامل داراي تصرف توقف در ساختمان .4
  .ها مي تواند در طبقه تراز تخليه خروج باز شود نفر بيشتر نيست، خروج 50كه بايد تخليه گردند از 

  دسترس بدون مانع به معبر عمومي 6-3-4-2- 3

اي  چه به صورت حياط و محوطة باز، بايد به گونهچه به صورت فضاهاي داخلي و سرپوشيده و   هاي تخلية خروج، تمام قسمت 
عرض و ظرفيت . طرح و اجرا شوند كه راهي ايمن، بدون مانع و قابل تشخيص به معبر عمومي براي متصرفان تأمين گردد

  .هاي منتهي به آن كمتر درنظر گرفته شود هاي خروج ها و ظرفيت تخلية خروج نبايد از مجموع عرض

  :استثناء

تحت نظري كه تأمين يك دسترس آزاد بدون مانع به معبر عمومي امكان نداشته باشد، /هاي بازداشتي مانند تصرف در مواردي 
  :بايد يك فضاي ايمن داراي تمام شرايط زير فراهم گردد

  .متر مربع به ازاي هر نفر را داشته باشد 28/0گنجايش كافي براي جاي دادن افراد موردنظر، حداقل به ميزان  .1
 .متر از ساختماني كه نياز به خروج دارد، قرار داشته باشد 15ان ملك و در فاصله حداقل در هم .2

 .گرفتن از حريق مشخص شده باشد طور مرتب حفظ و نگهداري شده و به عنوان يك مكان ايمن براي پناه  همواره به .3

 .يك مسير تردد ايمن و بدون مانع از ساختمان داشته باشد .4

  خروجمحل تخلية  6-3-4-3- 3

هاي ديگر در همان زمين فاصله  متر از مرز زمين مجاور و ساختمان 3ها بايد حداقل  راه ها و شيب هاي بيروني، پلكان بالكن
، ديوارهاي خارجي و بازشوهاي ساختمان مجاور، بر اساس فاصله مجزاسازي 4-8- 3داشته باشند، مگر آن كه مطابق بخش 

  .شده باشند حريق، محافظت 

  باز بودن اجزاي تخلية خروج 6-3-4-4- 3

  .اجزاي تخلية خروج بايد به اندازه مناسب به بيرون باز باشند تا تجمع دود و گازهاي سمي به كمترين حد ممكن برسد

  حياط يا محوطة خروج 6-3-4-5- 3

بايد با الزامات  روند، هاي خروج به عنوان بخشي از تخليه خروج به كار مي يا حياط خروج، كه در سيستم راه  محوطه، صحن
  .مطابقت داشته باشند 4-3- 6- 3بخش 

  پهناي حياط يا محوطة خروج  6-3-4-6- 3

تعيين گردد، اما اين پهنا، جز در مواردي كه در اين بخش مشخص  6- 6-3پهناي صحن يا حياط خروج بايد مطابق بخش 



63 

  

 

متر  سانتي 90نبايد داراي عرض كمتر از ) ف(ه هاي خروج مربوط به گرو حياط. متر باشد سانتي 110شده است، نبايد كمتر از 
  .متر هيچ مانعي وجود داشته باشد سانتي 210در پهناي الزم صحن يا حياط خروج، نبايد تا ارتفاع .باشند

  :استثناء

ا در دره. متر كاهش دهند سانتي 18هاي دستگرد نبايد پهناي الزم را بيش از  درها هنگامي كه به طور كامل باز باشند و ميله
ها و تزئينات  بري اي، از قبيل نقش هاي غيرسازه ساير جلوآمدگي. هر وضعيتي نبايد بيش از نصف عرض الزم را كاهش دهند

  .متر به درون پهناي الزم پيشروي داشته باشند ميلي 40مشابه مجازاست از هر طرف 

يابد، اين  در امتداد مسير تردد خروج كاهش  در جايي كه پهناي حياط يا صحن خروج از حداقل پهناي الزم بيشتر باشد، و
 30اي بزرگتر از  متر ارتفاع تغيير كند و نبايد زاويه سانتي 90پهنا بايد به وسيله يك حفاظ با حداقل . كاهش بايد تدريجي باشد

اي حياط خروج در هيچ حالتي نبايد پهن. درجه  نسبت به محور حياط يا صحن خروجي در امتداد مسير تردد خروج ايجاد كند
  .كمتر از پهناي حداقل الزامي شود

متر پهنا داشته باشد،  ديوارهاي خارجي  3در جايي كه صحن يا حياط خروج مربوط به كل ساختمان يا بخشي از آن كمتر از 
برابر  ساعت مقاومت در 1متر باالي كف حياط داراي حداقل  3، تا ارتفاع حداقل 4- 8-3حياط خروج بايد مطابق شرايط بخش 

  .دقيقه  مجهز باشند 45شو به ميزان  هاي محافظ بازشو، از نوع خودبسته آتش باشند و بازشوهاي موجود در آن بايد به سيستم

  :استثناء

  .نفر 10هاي خروج مربوط به بار تصرف كمتر از  حياط

  

    راه خروج دهنده ليتشك ياجزا 3-6-4

    اتيكل 1- 3-6-4

بايد با مقررات اين بخش كه به تفكيك شرح ) 1- 3-6- 3رجوع شود به بند (گانة راه خروج  هاي سه دهندة بخش اجزاي تشكيل
) 18- 6- 3تا  11-6-3(هاي خروج، بر حسب نوع تصرف  مطابقت داشته باشند، مگر آن كه در ضوابط اختصاصي راه  داده شده،
ت ويژه و متفاوتي تصريح شده باشد كه در اين صورت مقرراتي بايد مالك عمل قرار گيرد كه ايمني بيشتري را تأمين به مقررا

  .كند

    درها 2- 3-6-4
  .هاي خروج بايد مطابق الزامات اين بخش باشند درهاي راه

هاي خروج بايد  درهاي راه. بيه شود، بايد مطابق الزامات اين بخش باشداگر به منظور تأمين اهداف خروج، درهاي اضافي نيز تع
هاي خروج قابل  كامالً از ساختارها و تزئينات مجاور متمايز باشند، به طوري كه اين درها به راحتي به عنوان درهاي راه

اين درها نبايد با پرده، آويز، . شودكننده نصب  هاي خروج نبايد آينه يا ساير مواد منعكس بر روي درهاي راه. تشخيص باشند
  .تزئينات و مانند آنها پنهان شوند

  درهاي خروج بيروني  6-4-2-1- 3

روند بايد حداقل يك در بيروني مطابق الزامات اين بخش داشته  ها يا ساختارهايي كه براي تصرف انساني به كار مي ساختمان
  .خروج يا راه عمومي منتهي شوند درهاي خروج بيروني بايد مستقيماً به تخليه. باشند



64 

  

 

  اندازه درها 6-4-2-2- 3

شوند، بايد براي بار تصرف مربوط كافي باشد و دست كم  حداقل عرض هر يك از بازشوهاي درهايي كه در راه خروج واقع مي
ها قرار  ي تختكه در مسير جابجاي) 2-د(هاي خروج مربوط به تصرف گروه  درهاي راه. متر عرض مفيد داشته باشد سانتي 80

  .متر بيشتر باشد سانتي 120همچنين عرض هيچ لنگة در نبايد از . متر عرض آزاد باشند سانتي 105دارند، بايد داراي حداقل 

مجاز است با درهايي   مترمربع و كمتر، چنانچه مورد استفاده افراد معلول جسمي قرار نگيرند، استثنائاً 5/6فضاهاي با مساحت 
  .ر عرض مفيد دارند، به راهروهاي دسترس خروج باز شوندمت سانتي 60كه 

در درجه، و لبه چارچوب  90هاي داراي درهاي لواليي، عرض آزاد بازشوها بايد بين سطح خارجي در بازشده در زاويه  در درگاه
  .گيري شود اندازه) گيرد كه بائوي پيشنه در بر آن قرار مي(سمت مقابل

متر عرض مفيد  سانتي 80ها بايد داراي  كم يكي از لنگه دست  گة بدون پاية وسط استفاده شود،در مواردي كه از درهاي دو لن
  .باشد

  .متر باشد سانتي 205ارتفاع درها نبايد كمتر از 

  كف يا پاگرد طرفين در 6-4-2-3- 3

د در هر دو طرف در يكسان تراز سطح اين كف يا پاگرد پله باي. در هر طرف در، بايد يك كف يا پاگرد پله قرار داشته باشد
پله، هركدام  كم به اندازه عرض بزرگترين لنگه در يا عرض راه اي دست ها تا فاصله ايجاد اختالف سطح در دو سمت درگاه. باشد

تر  هاي يك يا دو خانواري، كه پايين مگر در مورد درهاي خروج واقع در جدارهاي خارجي خانه  تر است، مجاز نيست، كه بزرگ
  .متر نسبت به سطح كف دروني درگاه بالمانع است سانتي 17ها تا حداكثر  سطح كف بيروني درگاهبودن 

واحد عمودي در  25/0هاي خارجي كه مجاز است شيبي كمتر از  پاگرد پله در هر دو سمت درگاه بايد تراز باشد، مگر پاگرد پله
  .داشته باشند) درصد 2شيب (واحد افقي  12

يا بيشتر  50زماني كه بار تصرف پاگرد . متر كاهش دهند سانتي 0/18باز نبايد ابعاد الزامي را بيش از  درها در حالت كامالً
طول اين پاگردها در راستاي مسير . باشد، درها در هيچ حالتي نبايد عرض پاگرد را به كمتر از نصف عرض الزامي كاهش دهند

  .متر كافي است سانتي 90كه در آنها طول ) 2- م(احدهاي مستقل گروه متر باشد، به جز و سانتي 110پيمايش نبايد كمتر از 

  نوع بازشدن در 6-4-2-4- 3

) چرخند كه براي باز و و بسته شدن، حول محور كناري و در يك جهت مي(تمام درهاي واقع در راه خروج بايد از نوع لواليي  
  :ز شوندبايد موافق جهت خروج با درهاي لواليي  باشند، ودر موارد زير،

  .هاي خروج درهاي واقع در دوربند) الف

  .درهاي واقع در فضاهاي پرخطر) ب

  .نفر و بيشتر باشد 50در جايي كه بار تصرف ) ج

  :در موارد زير استفاده از انواع درهاي غير لواليي براي درهاي واقع در راه خروج مجاز است :استثناء

  .نفر يا كمتر 10كارخانه و انبارها، با بار تصرف   خصوصي، اداري،  اركينگهاي پ هر يك از تصرف در .1
  .شوند ، كه به عنوان محل بازداشت استفاده مي)3- د(هاي گروه  در تصرف .2
  ).2-م(در واحد مسكوني تكي در تصرف  .3
  ).خ(ها به غير از گروه  ، در تمام تصرف11- 2-4- 6-3درهاي گردان، مطابق شرايط بخش  .4
  ،)خ(ها به غير از گروه  ، در تمام تصرف12- 2-4-6-3خش درهاي كشويي افقي، مطابق شرايط ب .5
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  .13- 2- 4-6-3تا  11- 2- 4-6-3هاي  درهاي برقي، مطابق شرايط بخش .6
در مورد ساير درهاي لواليي، كشويي و . نيوتن باشد 22نيروي باز كردن درهاي داخلي لواليي بدون بسته كننده، نبايد بيش از 

. نيوتني، بايد در را به حركت در آورد 133نيروي . نيوتن قرار گيرد 67ر معرض نيروي تاشو، بايد چفت وقتي آزاد شود كه د
  .نيروها بايد از سمت چفت بر در وارد شوند. نيوتن قرار گيرد 67براي آنكه در به حالت كامالً باز در آيد، بايد در معرض نيروي 

  باز شدن از سمت داخل 6-4-2-5- 3

نصب و تنظيم شوند كه در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آساني   وري طرح، ساخته،هاي خروج، درها بايد ط در راه
اي مانند قفل، كلون، كشو و غيره، مانع خروج به موقع يا فرار متصرفان  و فوريت قابل باز شدن بوده و هيچ عامل بازدارنده

  .نشود

  ها ها و چفت قفل 6-4-2-6- 3

  :توان از قفل و چفت استفاده كرد ري از عمل كردن درهاي خروج، ميدر موارد زير، براي جلوگي

  هاي بازداشت، محل. 1

توان از سمت داخل به  را مي) هاي بيروني واقع در جداره(يا كمتر، در يا درهاي اصلي  300هاي با بار تصرف  در ساختمان. 2
  :كننده كليددار مجهز كرد، به شرط آن كه وسايل قفل

  .كننده به آساني تشخيص داده شود وسيلة قفل. 1ـ2

  .قفل از انواع ساده انتخاب شود و باز كردن آن مهارت و تالش خاصي الزم نداشته باشد 2-2

  .ديگر، به فوريت در را از داخل باز كند  هر متصرف بايد بتواند بدون نياز به كليد يا وسيلة 2-3

اي قرارگيرد كه هر متصرف در  گونه قفل يا در نزديكترين فاصله از در بهدر مواقع قفل بودن درها، هر كليد همواره بر روي  2-4
  .هنگام خروج، بتواند آن را سريعاً يافته و قفل را باز كند

هنگام استفاده از ساختمان اين “:  يك عالمت با دوام و كامالً قابل رويت، در جهت خروج، بر روي در يا مجاور آن با نوشتة 5ـ2
  .متر و حروف به رنگي متضاد با رنگ زمينة تابلو باشند ميلي 25ارتفاع حروف بايد . نصب گردد” نبايد قفل باشد

  .در غياب مسئول ساختمان، بتوان امكان بازكردن در را فراهم كرد 6ـ2

ر استفاده كرد، خو توان از درهاي با قفل كليد ها ، در ديگر موارد نيز مي هاي بيروني ساختمان به غير از درهاي واقع در جداره. 3
  .مشروط بر آنكه قفل و كليد از نوعي انتخاب شود كه در مواقع قفل بودن در، كليد را نتوان از قفل خارج كرد

  استفاده از كلون يا زنجير ايمني 6-4-2-7- 3

حدهاي هاي يك يا دو خانواري و وا نصب و استفاده از يك كلون، يا زنجير ايمني، فقط براي درهاي خروج واقع در خانه
متل، مسافرخانه و مانند آنها مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع   هاي هتل، مانند آپارتمان، اتاق  مسكوني مستقل،

  .متري از كف تمام شده نصب شود و بازكردن آن نيازي به كليد نداشته باشد سانتي 120حداكثر 

  چفت و بست درهاي دولنگه 6-4-2-8- 3

نيازي به باز   جرايي درهاي دو لنگه واقع در راه خروج بايد به ترتيبي باشد كه براي بازشدن هر لنگه،چفت، بست و جزئيات ا
  .به طور مستقل باز و بسته شود ها، كردن لنگة ديگر نبوده و هر كدام از لنگه

  شو شو و خودكاربسته وضعيت درهاي خودبسته 6-4-2-9- 3

گاه نبايد در وضعيت باز  ند درهاي واقع در دوربند پلكانهاي خروج، هيچشو واقع در مسير خروج، مان درهاي خود بسته
مرجع صدور پروانه و استثنائاً در بناهايي كه محتويات آنها  كم مخاطره يا معمولي باشد و نيز در هر مورد كه . نگهداشته شوند
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شدن  كه نظام خودكار بسته ، مشروط برآنشو انتخاب كرد توان از نوع خودكار بسته دهد، درها را مي تشخيصكنترل ساختمان 
  .آنها تأييد شده باشد

  اي و گردان كاربرد درهاي كشويي، كركره 6-4-2-10- 3

اي قائم يا  هاي خروج، بر حسب نوع تصرف، استفاده از درهاي كشويي افقي، كركره چنانچه در بخش ضوابط اختصاصي راه
 12- 2-4- 6-3و  11- 2-4- 6- 3ط عمومي اين بخش و همچنين با بندهاي حسب مورد بايد با ضواب  گردان، مجاز اعالم شود،
  .نيز مطابقت داشته باشد

  درهاي گردان 6-4-2-11- 3

  : درهاي گردان بايد شرايط زير را داشته باشند

توسط شركت درهاي گردان بايد از لحاظ چگونگي نصب، حداكثر تعداد چرخش در دقيقه، عرض مفيد و ساير مشخصات،  - الف
  .شودتأييد رسي ساخت باز

  :رعايت ضوابط زير است هاي خروج، استفاده از درهاي گردان مشروط به در راه -ب

  .گونه درها نباشد هاي خروج، بر حسب نوع تصرف، مانع نصب اين ضوابط خاص راه - 1-ب

  .درصد كل ظرفيت الزم خروج بيشتر نشود 50يافته به درهاي گردان از  ظرفيت اختصاص - 2-ب

  .شود نفر درنظر گرفته 50گردان حداكثر  رفيت خروج هر درظ - 3-ب

  .يا پلة متحركي واقع نشده باشد  پله متري از دو انتهاي پاييني يا بااليي آن، راه 3در فاصلة  - 4-ب

  .به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس در نظر گرفته نشود - 5-ب

ه نصب شد 2- 4-6-3ديوار، يك در لواليي منطبق با شرايط بخش  گردان، در همان متري هر در 3در فاصلة حداكثر  -6-ب
  .باشد

متري لبه بيروني  سانتي 5/7نيوتن، كه در محدوده  580هر در گردان را بايد بتوان به شكل كتابي، با نيرويي كمتر از  - 7-ب
  .تر ايجاد كندم سانتي 90شود، جمع كرد، تا مسيرهاي موازي خروج با مجموع پهناي  يك بال بر آن اعمال 

  .بيشتر باشد 11- 2- 4-6-3تعداد گردش در، بر حسب دور در دقيقه، نبايد از مقادير ارائه شده در جدول  - 8-ب

  

  سرعت گردش در گردان: 11- 2- 4- 6- 3جدول 

قطر داخلي 

  )متر سانتي(

  )دور در دقيقه(سرعت گردش 

  در گردان دستي  در گردان برقي

200  11  12  

215  10  11  

230  9  11  

245  9  10  

260  8  9  
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275  8  9  

290  7  8  

305  7  8  

  

  هاي قائم ها و شبكه درهاي كشويي افقي، كركره 6-4-2-12- 3

  :هاي قائم بايد شرايط زير را دارا باشند ها وشبكه درهاي كشويي افقي، كركره

  هاي قائم درهاي كشويي وكركره- الف

هايي كه بخشي از راه خروج  هاي ايمني با ريل قائم، در درگاه كرهنصب درهاي كشويي با ريل افقي، و همچنين درها و كر 
  :به رعايت ضوابط زير است آيند، مشروط  شمار مي به

  .درها بايد برقي باشند ودر صورت قطع برق، به طور دستي و به آساني كار كنند -1- الف

بايد در تمام اوقات تصرف بدون نياز به  م ازسمت داخلاي قائ طرف و درهاي كركره درهاي كشويي افقي ازهر دو -2- الف
درهاي . وضعيت كامالً باز ثابت شوند كنند، به اطالعات خاص قابل بازشدن باشند و چنانچه عموم مردم در بنا رفت و آمد مي

و يا د  هاي يك شو كه نياز به درجه الزامي محافظت در برابر حريق دارند و درهاي واقع در خانه كشويي افقي خود بسته
  .خانواري، ازاين قاعده مستثني هستند

درهاي كشويي  هاي خروج به از نصف ظرفيت كل درگاه بيني شده است، بيش در مواردي كه دو يا چند راه خروج پيش -3- الف
  .اي قائم اختصاص داده نشود افقي يا كركره

  

  اي حفاظتي درهاي شبكه -ب
اي حفاظتي عمـودي يـا كشـويي     توان در خروج اصلي درهاي شبكه ، مي)ن(و ) ك(، )ص(، )ح(هاي  هايي با تصرف در ساختمان

افقي نصب كرد، به شرط آنكه از طرف داخل ساختمان و بدون استفاده از كليد يا نياز به اطالعات خاص يا تالش زياد، در طول 
ت ايمـن در حالـت كـامالً    اي بايد به صور در مدت تصرف عمومي ساختمان، درهاي شبكه. مدت تصرف فضا، قابل بازشدن باشد

هاي دسترس خـروج، بـه    ها يا درگاه در جاهايي كه به دو راه خروج يا بيش از آن نياز است، نبايد بيش از نصف خروج. باز بمانند
  .اي حفاظتي عمودي يا كشويي افقي مجهز شوند درهاي شبكه

  اختالل در جريان برق 6-4-2-13- 3

درهاي مجهز به سلول فتوالكتريك، درهايي كه با (شود  شدن در استفاده مي ي باز و بستهدر تمام مواردي كه از نيروي برق برا 
اي طرح، نصب و  ، در بايد به گونه)شوند، درهاي داراي پادري فشاري و مانند آنها شاسي دستي و به كمك نيروي برق باز مي

نيروي الزم . به راحتي قابل باز و بسته شدن باشد نگهداري شود كه درصورت اختالل در جريان يا قطع برق، به روش معمولي و
نيروي الزم براي به حركت در . بيشتر باشد 4- 2-4- 6-3شده در بخش  براي باز كردن دستي اين درها نبايد از مقدار مشخص

، بايد در شود گيرد، به در اعمال مي وقتي كه نيرو از جهتي كه خروج صورت مي. نيوتن بيشتر باشد 220آوردن در نبايد از 
  . بتواند از هر حالتي به حالت باز شدن كامل درآيد

  سامانه مركزي كنترل 6-4-2-14- 3

شود، درهاي خروج تابع ضوابط  كننده استفاده مي زمان درها از سامانه مركزي كنترل  در مواردي كه براي باز و بسته كردن هم
  .را تعيين كند ند آنتوا ميمرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان متفاوتي است كه 
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  هاي كنترل گردان دروازه 6-4-2-15- 3

هاي كنترل گردان يا ساير وسايل  دروازه  در هر موردي كه طبق ضوابط اين مقررات، نصب درهاي گردان مجاز باشد، نصب
ز كف نيز مجاز سانتيمتر ا 100تا  70گيرند در ارتفاع  طرفه اشخاص مورد استفاده قرار مي مشابه كه براي كنترل عبور يك

صورت آزاد و موافق خروج  كه موقعيت آنها  مانع خروج يا فرار به موقع متصرفان نباشد و چرخش آنها  به است، مشروط بر آن
اين   كار گرفته شود و كل عرض خروج اختصاص داده شده به متصرف به 50هر دروازه گردان نبايد براي بيش از . صورت گيرد

  .درصد كل عرض خروج الزم بيشتر باشد 50ي گردان نبايد از ها و ديگر درها دروازه

  آستانه درها 6-4-2-16- 3

. متر باشد ميلي 12متر و در ساير درها، بيش از  ميلي 20از  براي درهاي كشويي واحدهاي مسكوني، ارتفاع آستانه نبايد بيش 
معلول الزاميست، بايد با ضوابط مصوب شورايعالي  ها براي افراد آستانه درهاي واقع در مسيرهايي كه قابل دسترس بودن آن

  .شهرسازي و معماري ايران منطبق باشند

  :استثناء

، ارتفاع آستانة درهاي خارجي را، به شرطي كه در جزئي از راه خروج الزامي و درگاه جزو مسير قابل دسترس )2- م(در تصرف 
  .توان در نظر گرفت ميليمتر مي 20نباشد، تا 

  رايش استقرار درهاآ 6-4-2-17- 3

درهاي متوالي يا بايد . چرخد، باشد عرض در كه به درون فضا مي متر به اضافه  سانتي 120فاصله بين دو در متوالي بايد حداقل 
  .در جهت يكسان يا در جهت خارج از فضاي حد فاصل درها بچرخند

  :استثناءها

  .متر باشد سانتي 120حداقل فاصله بين درهاي برقي كشويي افقي متوالي بايد  .1
، براي درهاي توري يا درهايي كه براي جلوگيري از اغتشاش هوا روي در )2-م(در واحدهاي مسكوني مستقل در گروه  .2

  .متر با در اصلي نيازي نيست سانتي 120شوند، به حفظ فاصله  اصلي  نصب مي
  .مسكوني با قابليت دسترس الزاميبه جز درهاي واحدهاي ) 2- م(درهاي واقع در واحدهاي مسكوني مستقل در گروه  .3

  آالت ارتفاع يراق 6-4-2-18- 3

گيرند، بايد  و ساير لوازم و ادوات درها كه براي باز يا قفل كردن در به وسيله افراد مورد استفاده قرار مي  ، چفت دستگيره، قفل
هايي را كه فقط براي امنيت  قفل. متر از كف تمام شده نصب شود سانتي 120متر و حداكثر  سانتي 85در ارتفاع حداقل 

  .توان در هر ارتفاعي نصب كرد شوند و در شرايط عادي كاربرد ندارند، مي استفاده مي

  

    پله پله و راه 3- 3-6-4

  كليات 6-4-3-1- 3

هاي  تصرف ها در هاي واقع در راهروهاي دسترسي به رديف صندلي هاي واقع در راه خروج ، به استثناي پله پله ها و راه تمام پله 
  .باشند ، بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته)كه تابع ضوابط خاص خود هستند(تجمعي 

  . هاي واقع در راه خروج ، بايد داراي ساختاري پايدار و ثابت باشند تمام پله

برروي سطح آنها  اتخاذ  ها بايد از يك جنس و با يك نوع پرداخت بوده و تدابير الزم براي ممانعت از لغزندگي، پاخور تمام پله
  .گردد
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  پله عرض راه 6-4-3-2- 3

كننده  كه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده متر عرض مفيد داشته باشد، مگر آن سانتي 110كم  پله بايد دست هر راه
در هيچ قسمت از . ش دادمتر كاه سانتي 90توان به حداقل  نفر باشد، كه در آن صورت، عرض مفيد را مي 50پله كمتر از  از راه

  .ها و پاگردها كاهش يابد پله طول مسير، نبايد عرض راه

  ارتفاع سرگير 3- 3- 4- 3-6 

ها، به  كنندة لبة پله متر باشد، كه از خط فرضي متصل سانتي 205كم  پله تا سقف باالي آن بايد دست ارتفاع غير سرگير هر راه 
پله تامين شده باشد و در پايين راه پله، به  رتفاع بايد به طور پيوسته در باالي راهاين حداقل ا. شود گيري مي صورت عمود اندازه

پله و پاگرد  همچنين، حداقل ارتفاع آزاد مذكور بايد در عرض كامل راه. ترين پله، برقرار باشد اندازه يك كف پله جلوتر از پايين
  .نيز وجود داشته باشد

  اندازة كف و ارتفاع پله 6-4-3-4- 3

 18و حداكثر  10ارتفاع هر پله بايد حداقل . درصد شيب داشته باشد 2متر عمق و حداكثر  سانتي 28كف پله بايد حداقل  هر
براي . متر باشد سانتي 64و 63اي تعيين شود كه مجموع اندازة عمق كف پله و دو برابر ارتفاع آن بين  سانتي متر و به گونه

براي عمق كف پله، بايد فاصلة بين . گرفت  ي دو كف پله متوالي را به صورت عمودي اندازهارتفاع پله، بايد فاصلة بين لبه جلوي
  .گيري كرد آمدگي دو كف پلة متوالي را به صورت افقي كامالً مستقيم اندازه تصوير قائم لبه پيش

  ها يكساني اندازه 6-4-3-5- 3

ترين و  ترين ارتفاع، يا ميان بزرگ ترين و كوچك بين اندازة بزرگرواداري . ها بايد يكسان باشد پله  شكل و اندازة ارتفاع و كف
  .متر  باشد ميلي 10ها بيش از  پله) بال(ترين كف پله نبايد در هر خيز  كوچك

  :استثناء

  هاي تجمعي هاي راهرويي، مطابق بخش ضوابط اختصاصي تصرف هاي نابرابر ارتفاع پله اندازه .1
رويي داراي شيب در جهت عمود بر مسير حركت  رو يا سواره ه راهي عمومي، پيادهدر جايي كه پايين يا باالي پله ب  .2

متر به ازاء هر متر  ميلي 80پيوندد، ارتفاع پيشاني باال يا پايين مجاز است در امتداد شيب، تا ارتفاع كمتر از پله، مي
ارتفاع پيشاني باال يا پايين نبايد از  در چنين حالتي، تغيير. متر كاهش يابد ميلي 100پهناي پله، وحداكثر به ميزان 

  تر باشد  در عرض پلكان بيش) درصد 8شيب (واحد افقي  12يك واحد عمودي در 

  هاي قوسي پله 6-4-3-6- 3

- 4- 6- 3شده در بند  هاي خروج در صورتي مجاز است كه ارتفاع آن برابر حداقل گفته هاي قوسي در راه طرح و استفاده از پله 
متر، و اندازه كف در  سانتي 28تر كف پله، حداقل  متري از انتهاي باريك سانتي 30هر پله در فاصله ) پاخور( ، اندازه كف4-4

تفاوت بين بزرگترين عمق كف پله با كوچكترين آن در يك بال پله، در . متر باشد سانتي 25ترين قسمت آن، حداقل  باريك
تر  متر بيشتر  و اندازة شعاع قوس كوچك ميلي 10رين قسمت، نبايد از ت متر از باريك سانتي 30روي يك خط فرضي با فاصله 

  . پله نبايد از دو برابر عرض آن كمتر باشد

  هاي مارپيچ پله 6-4-3-7- 3

متر مربع و داراي  23هاي خروج تنها در واحدهاي مسكوني يا براي فضايي با مساحت كمتر از  هاي مارپيچ در راه استفاده از پله
  :شوند كه با رعايت ضوابط زير طرح به آن بردار، مجاز است، مشروط فر  بهرهن 5حداكثر 

  .متر كمتر نباشد سانتي 65عرض مفيد پله از ) الف

  .متر بيشتر نباشد سانتي 24ارتفاع هرپله از ) ب
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  .متر كمتر نباشد سانتي 200از ) پله قد  راه(ارتفاع مفيد روي پله ) ج

  .متر باشد سانتي 20ترين قسمت پله، حداقل  متر از باريك سانتي 30ر فاصله هرپله، د) پاخور(اندازه كف ) د

  .ها يك شكل و يك اندازه باشد تمام كف پله) هـ

  هاي دستگرد نصب ميله 6-4-3-8- 3

. باشند) نردة دستگير(دستگرد   داراي ميله 5- 4- 6- 3پلكانهاي واقع در راه خروج بايد در هر دو طرف مطابق شرايط بخش  
  .انجام شود 2-5- 4- 6- 3هاي عريض بايد مطابق شرايط بخش  دستگرد در پله  هاي بيني ونصب ميله پيش

  هاي خروج دوربند پلكان 6-4-3-9- 3

- 3گيرند، بايد مطابق ضوابط مندرج در بند  عنوان خروج مورد استفاده قرارمي هاي داخلي و خارجي بنا، چنانچه به تمام پلكان 
  .باشند نيز مطابقت داشته 3-3-6-3ها مجزا شوند و با ضوابط مندرج در بند  ر بخشدوربند و از ديگ 3-3-3- 6

  شده ارتفاع طي 6-4-3-10- 3

شود،  حداكثر اختالف تراز دو سطح افقي متوالي شامل كف هر يك از طبقات و يا پاگردها،كه با يك سلسله پلكان پيموده مي
- 6-3هاي قابل دسترس الزامي براي افراد معلول، كه بايد با ضوابط بخش  پلهمگر در راه . متر بيشتر باشد سانتي 370نبايد از 

  .منطبق باشد 10

  پلكان براي بام 3-6-4-3-11

هاي داراي سه طبقه و بيشتر باالي زمين، حداقل يك پلكان بايد تا سطح بام امتداد يابد، مگر آنكه بام شيبي  در ساختمان
گونه  هايي كه بام آنها هيچ در ساختمان. ، داشته باشد)درصد 33شيب (افقي  واحد 12تندتر از چهار واحد عمودي در 

  .اي ندارد، دسترسي از طبقه آخر به بام از طريق ديگر امكانات مانند نردبان با جاي پاي متناوب، مجاز است استفاده

  .در ساختماني كه پلكان بام دارد، دسترس به بام بايد از طريق اتاقك خرپشته تأمين شود

اي با مساحت  اي ندارد، دسترسي به بام از طريق دريچه گونه تصرف يا استفاده هايي كه بام آنها هيچ در ساختمان :استثناء

  .متر، مجاز است سانتي 60متر مربع و ابعاد حداقل  5/1حداقل 

 

    ها راه بيش 4- 3-6-4
  .واقع است، چه در داخل و چه در خارج بنا، بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشندهايي كه در راه خروج  راه تمام شيب

  شيب  6-4-4-1- 3

شوند الزامي باشد، بايد با  هاي خروج استفاده مي هايي كه به عنوان بخشي از راه راه در صورتي كه قابل دسترس بودن شيب
عالي شهرسازي و معماري، مطابقت نمايد و در  تي، مصوب شورايحرك- مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي

  . بيشتر باشد) درصد 5/12( 8به  1هر صورت، حداكثر شيب مسير نبايد از 

هاي تجمعي  هاي راهرويي بايد مطابق با شرايط ضوابط اختصاصي تصرف راه ، شيب شيب)ت(هاي گروه  در تصرف :استثناء

  .باشد

گيري شده عمود بر جهت تردد  ها، شيب اندازه راه در ساير شيب. س الزامي، شيب عرضي مجاز نيستهاي قابل دستر راه در شيب
  .بيشتر باشد) درصد 2شيب (واحد افقي  48نبايد از يك واحد عمودي در 
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  شده ارتفاع طي 6-4-4-2- 3

لذا در اختالف ارتفاع . متر باشد انتيس 72راه، بين دو پاگرد يا سطح افقي متوالي، بايد حداكثر  خيزيا ارتفاع طي شدة هر شيب
در هر صورت، حداكثر اختالف تراز . ، در مسير شيبراه، پاگرد يا پاگردهاي مياني قرارگيرد7-4- 4-6- 3بيشتر، بايد مطابق بند 

  . متر بيشتر باشد سانتي 370شود نبايد از  راه و پاگردهاي مياني آن پيموده مي دو سطح افقي كه با يك سلسله شيب

  راه حداقل ابعاد شيب 6-4-4-3- 3

 7- 2- 3-6-3ها وراهروهاي گفته شده در بخش  راه واقع در راه خروج نبايد كمتر از عرض الزم براي كريدور حداقل عرض شيب
در (هاي دستگرد  راه و عرض آزاد ميان ميله در ساختمانهايي كه قابل دسترس بودن آنها الزامي نيست، عرض آزاد شيب. باشد

  .متر باشد سانتي 0/90، بايد حداقل )ودصورت وج

  .متر كمتر باشد سانتي 200نبايد از ) ارتفاع بدون مانع(راه واقع در راه خروج، بلندي قد غير سرگير  هاي شيب در تمام قسمت

  ها راه دوربندي شيب 6-4-4-4- 3

حسوب شوند، بايد همانند آنچه در بند هاي واقع در داخل و خارج بنا، چنانچه جزئي از راه خروج الزامي م راه تمام شيب 
ها و پاگردهاي بين  راه اين شيب. ها شرح داده شده، دوربندي، مجزاسازي و محافظت شوند پله ها و راه درمورد پلكان 9ـ4ـ4ـ6ـ3

  .، غيرمشبك و غيرلغزنده باشند آنها  بايد داراي ساختاري ثابت و پايدار و كفي محكم، يكپارچه

  ها محدوديت 6-4-4-5- 3

راه  در عرض الزامي شيب  آمدگي پيش. ها و پاگردهاي آنها  كاهش يابد در هيچ قسمت از طول مسير خروج، نبايد عرض شيبراه
  . و پاگرد ممنوع است

  هاي دستگرد نصب ميله 6-4-4-6- 3

ميلة دستگرد  5،-4-6-3كنند، بايد مطابق ضوابط بخش سانتيمتر را طي مي 15در هر دو طرف هر شيبراه كه ارتفاعي بيش از 
  .نصب شود

  پاگردها 6-4-4-7- 3

  . ها، و درها، بايد پاگرد داشته باشند ها، خروجي ها، در باال و پايين، نقاط گردش حركت، ورودي راه شيب

تغييرات تراز .  داشته باشند) درصد 2شيب (واحد افقي  48واحد عمودي در  1پاگردها بايد در هر جهت شيبي كمتر از 
  .گرد مجاز نيستدرسطح پا

  .راه متصل به پاگرد باشد ترين شيب عرض پاگرد بايد حداقل به اندازة عريض

هاي  كه در واحدهاي مسكوني مستقل گروه تصرف متر باشد، به جز آن سانتي 150طول پاگرد در راستاي پيمايش بايد حداقل 
متر در راستاي پيمايش  سانتي 0/90راي حداقل طول كه قابل دسترس بودن آنها الزامي نيست، مجازاست كه پاگردها دا) 2- م(

  .باشند

 150متر در  سانتي 150راه، تغيير كند، اندازة پاگرد بايد حداقل  چنانچه جهت پيمايش، در پاگردهاي بين مسيرهاي شيب
ا الزامي نيست، ه كه قابل دسترس بودن آن) 2-م(كه پاگردهاي واحدهاي مسكوني مستقل در تصرف  متر باشد، به جز آن سانتي

  .متر باشد سانتي 90متر در  سانتي 90مجاز است كه حداقل 

  حفاظ لبه 6-4-4-8- 3

  :راه، بايد حفاظ لبه مطابق با تمام شرايط زير اجرا شود راه و پاگردهاي شيب در هر طرف مسير شيب
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  گذاري افقي نرده - الف

به منظور (افقي   راه، بايد يك نرده ر از سطح پاگرد يا شيبمتر باالت سانتي 48تا  40دستگرد و در فاصله   در پايين ميلة
  .نصب شود) جلوگيري از سقوط صندلي چرخدار

  مانع يا جدول -ب 

به منظور جلوگيري از انحراف چرخ صندلي چرخدار و نيز كمك براي افراد با ضعف بينايي، بايد در سرتاسر لبة طول شيبراه، 
  . متر از كف آن، نصب شود سانتي 10ارتفاع يا جدول، در ) مانند نرده(يك مانع 

، در محدوده )راه شانة شيب(ها  ميليمتر افتادگي قائم كناره 13راه كه داراي حداكثر  در اطراف پاگردهاي شيب :استثناء

 .متري از حدود الزامي پاگرد هستند، نياز به حفاظ لبه نيست سانتي 25افقي 

  راه سطح شيب 6-4-4-9- 3

  .بايد از مصالح غيرلغزنده ساخته و به طور ايمن و مطمئن نصب شود ها راه سطح شيب

  شرايط بيروني 6-4-4-10- 3

ها در خارج از ساختمان، بايد چنان طراحي شود كه آب روي  راه هاي رسيدن به شيب هاي خارج از ساختمان و راه راه شيب
شوند و در معرض برف و يخ قرار  خارجي محسوب مي ها و پاگردهاي راه سطوحي كه جزو شيب. رو آنها جمع نشود سطح پياده

  .دارند، بايد چنان طراحي شود كه جمع شدن برف و يخ روي آنها  به كمترين حد ممكن برسد

  

  دستگرد يها هليم 5- 3-6-4

رات ها الزم دانسته، ودر ديگر مواردي كه در اين مقر براي شيب راه 4- 4-6-3ها، هر جا كه در بخش  در هر دو طرف پلكان
ميلة دستگرد بايد از استحكام و اتصال مناسب . دستگرد منطبق با الزامات اين بخش، نصب شود  شده است، بايد ميله گفته

  .برخوردار باشد

  :استثناءها

  .ها هاي تجمعي، مطابق ضوابط اختصاصي آن ها در تصرف هاي دسترسي به رديف صندلي راه ها و شيب پله در راه. 1

  .دستگرد نصب شود   هاي مارپيچ، مجازاست كه تنها در يك طرف آنها ميله پلكان ن واحدهاي مسكوني و هاي درو پلكان. 2

  ارتفاع  1- 6-4-5- 3

شود، بايد به صورت يكنواخت  گيري مي راه اندازه هاي دستگرد كه از لب پله يا سطح كف تمام شده شيب شيب ارتفاع ميله
  .متر نباشد تيسان 95متر و بيشتر از  سانتي 85كمتر از 

  دستگرد مياني   ميلة 2- 6-4-5- 3

دستگرد   متر از يك ميله سانتي 75ها براي تامين ظرفيت خروج بايد در فاصله حداكثر  در پهناي الزامي پلكان، تمام موقعيت
نصب ميله  هاي عريض و در زماني كه با نصب ميله دستگرد كناري، اين شرايط فراهم نشود، قرار داشته باشند، لذا در پله
ترين مسير پيمايش خروج  هاي دستگرد مياني بايد در امتداد مستقيم ها ، ميله هاي يادمان در پله. دستگرد مياني الزامي است

  .واقع شود

  دستگرد  قابليت گرفتن ميلة  3- 6-4-5- 3

قطر خارجي ميله . ه باشندهاي دستگرد بايد داراي مقطع داير بودن آنها  الزامي است، ميله دسترس در مكانهايي كه قابل
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دستگرد را به اندازه   كه قابليت گرفتن ميله متر باشد، يا آن ميلي 40و حداكثر  35، بايد بين حداقل  دستگرد با مقطع دايره
دسترس بودن آن الزامي نيست ،  دستگرد با مقطع غير دايره در با مكانهايي نصب شود كه قابل  اگر ميله. معادل آن فراهم سازد

هاي  لبه. متر باشد ميلي 57متر و اندازه قطر آن برابر با حداكثر  ميلي 160و حداكثر  100ندازه محيطي آن بايد برابر با حداقل ا
  .ميله دستگرد بايد گرد باشد

  پيوستگي 4- 6-4-5- 3

هاي  سط بستگونه انقطاعي تو شود بايد پيوسته و يكنواخت باشد و هيچ دستگرد كه با دست گرفته مي  سطحي از ميلة
  .نگهدارنده يا ديگر موانع، در آن بوجود نيامده باشد

  : استثناءها

  .دستگرد توسط پايه نگهدارنده مجاز است   در پاگرد پله درون واحدهاي مسكوني، انقطاع ميله .1
ترين  زده در آغاز حركت ميلة دستگرد در پائين در داخل واحد مسكوني، استفاده از اجزاي تزييني پيچكي يا بيرون .2

 .كف پله مجاز است

 38هايي كه به سطح پاييني ميلة دستگرد متصل هستند و از طرفين ميلة دستگرد، در محدودة  ها يا نرده پايه .3
 .شوند كننده محسوب نمي زدگي ندارند، عامل منقطع متري زير آن، بيرون ميلي

  دستگرد   امتداد يافتن ميلة 5- 6-4-5- 3

هاي دستگرد خيز مجاور  سمت يك ديوار، حفاظ يا سطح تردد، چرخيده يا خم شود، يا تا ميلهدستگرد بايد به    انتهاي ميلة
   در جايي كه ميله). هاي دستگرد جلوگيري شود تا از برخورد افراد يا اشياء و لباس آنان به ميله(پلكان امتداد داشته باشد 

تر به صورت افقي از باالترين پيشاني پله ادامه داشته و م سانتي 30دستگرد بين خيزهاي مجاور پيوسته نيست، بايد حداقل 
  .ترين پيشاني پله نيز به اندازه عمق يك كف پله ادامه داشته باشد پس از پائين

  : استثناءها

ترين  ـ ميلةدستگرد درون واحد مسكوني كه نيازي به قابل دسترس بودن آن نيست، تنها بايد از باالترين ارتفاع پله تا پايين1
  .تفاع آن امتداد داشته باشدار

  .هاي تجمعي است هاي راهرويي كه مطابق با ضوابط اختصاصي تصرف دستگرد پله ، ميلة)ت(هاي گروه  ـ در تصرف2

  فاصلة آزاد تا سطح مجاور  6- 6-4-5- 3

و ديوار يا هر سطح ميلة دستگرد . متر باشد سانتي 4دستگرد و ديوار، يا سطح ديگر، بايد حداقل   فاصلة آزاد ميان يك ميلة
  .ديگر مجاور ميله بايد از هر گونه جسم تيز يا برنده عاري باشد

  ها در راه پله آمدگي پيش 7- 6-4-5- 3

متر  سانتي 0/12دستگرد يا زير آن، نبايد بيش از   ها به درون عرض الزامي در ارتفاع ميلة آمدگي دستگرد، پيش  در نصب ميلة
  . باشد

  

    ها حفاظ ها و پناه جان 6- 3-6-4

  :انداز الزامي اعالم شده باشد، بايد در انطباق با مقررات زير اجرا شود پناه يا حفاظ و دست هرجا كه نصب جان

سطح فضا يا بامي كه دسترسي افراد به آن ممكن است، بايد از كف تمام شده  از ها پناه يا جان اندازها ارتفاع دست 3-6-4-6-1
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  .متر باشد9/0حداقل  دار يا سطح شيب پلهة لبمتر و از  10/1 بام حداقل

متر  سانتي 20آمدگي با پهناي حداقل  يا پيش  در صورتي كه جان پناه بام و ساير فضاهاي مورد نظر داراي لبه :استثناء

  .متر در نظر گرفت 9/0توان حداقل  پناه را مي باشند، ارتفاع جان

هاي  در صورت وجود نرده. باشدمتر  11/0پناه نبايد بيشتر از  و جان انداز فاصلة خالي بين دو نرده عمودي دست 3-6-4-6-2
  .متر عبور كند 11/0اي به قطر بيش از  تزئيني، نبايد از هيچ قسمت آن كره

  .اندازهاي داراي شيشه به هر قطع و اندازه، الزامي است ها و دست پناه ايمن و غير ريزنده در جان استفاده از شيشه 3-6-4-6-3

  

  ها دروازه 7- 3-6-4
  .شوند، بايد مطابق با الزامات مربوط به درها باشند هاي خروج استفاده مي هايي كه به عنوان جزئي از راه دروازه

  :استثناء

شده  هاي كشويي افقي يا گردنده، با عرض بيش از حداكثر تعيين ها، استفاده از دروازه در حصارها و ديوارهاي اطراف استاديوم
  .مجاز است) متر سانتي 120(در هاي  براي لنگه

  ها هاي استاديوم دروازه 1- 6-4-7- 3

در جاهايي كه در هنگام حضور مردم در استاديوم، درهاي محيط آن تحت كنترل دقيق قراردارند، ادوات خروج اضطراري 
متر مربع براي هر  28/0ضرورتي ندارد، به شرطي كه بين حصار و فضاي محصور استاديوم، فضاهاي امن پراكندگي بر اساس 

هاي خروج  شرايط راه. متر باشد 15شان از فضاي محصور استاديوم كمتر از  اين فضاهاي امن نبايد فاصله. نفر، فراهم شده باشد
  .است 3- 3-1-3از فضاهاي امن پراكندگي مطابق ضوابط خروج بخش 

  هاي آموزشي كاربري 2- 6-4-7- 3

كه بين ساختمان مدرسه و حصار،  هاي آن  به قفل مجهز باشد، به شرط آنمحوطة مدارس مجاز است كه داراي حصار و در
فاصلة اين فضاها از ساختمان مدرسه نبايد كمتر . متر مربع براي هر نفر، قرار داشته باشد 28/0فضاي پراكندة ايمن بر اساس 

  .متر باشد 15از 

  

    فرار يها سرسره 8- 3-6-4

هاي خروج الزامي  درصد ظرفيت راه 25تنها براي حداكثر كنترل ساختمان پروانه و مرجع صدور هاي فرار با تاييد  رسرهنصب س
  .هاي صنعتي مجاز است در تصرف
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  هاي خروج ظرفيت راه 3-6-5

  بار تصرف 3-6-5-1

ظرفيت راه خروج بايد براي بار تصرف   هر بخش از بنا و هر فضاي مجزا و مشخص كه به تصرف انسان در آيد،  در هر طبقه،
بدين منظور، . كنندگان از راه خروج، مناسب و كافي باشد همان طبقه، بخش يا فضا در نظر گرفته شود و براي تعداد استفاده

از تعداد شود، نبايد كمتر  در هربنا و هر بخش از يك بنا و به طور كلي در هرفضا، تعدادافرادي كه راه خروج براي آنها تامين مي
برداري آنها  محاسبه شده و نيز كمتر از حاصل تقسيم مساحت يا  واقعي متصرفان، كه فضا، سطح كف، يا ساختمان براي بهره

  .در نظر گرفته شود  است، مشخص شده 1ـ5ـ6ـ3همان فضا، كه در جدول  "سرانة تصرف"زير بناي فضا يا ساختمان بر 

  است، مساحت ناخالص و مساحت خالص به صورت اعداد جداگانه ارائه شده  صرف،در مواردي كه در جدول، براي يك نوع ت
عدد مربوط به مساحت ناخالص را براي كل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص را   براي تعيين بار تصرف بايد در محاسبات،

  .در نظر گرفت  يابد، براي سطحي كه به طور مشخص به آن تصرف اختصاص مي

  )بر حسب مترمربع به ازاي هرنفر(تصرف در بناهاي مختلف  سرانة: 1- 5- 6- 3جدول 

  )مترمربع به ازاي يك نفر(سرانة تصرف   ويژگي فضاها  كاركرد بنا

  هاي يك يا دو خانواري ـ خانه  مسكوني

هاي  ها و خانه بناهاي آپارتماني و پانسيون  ها، ـ هتل
  بزرگ سالمندان

بازخانه يا مانند سر(ها روزي ها شبانه ـ خوابگاه
  )روزي خوابگاه مدرسه شبانه

  واحد مقرر نشده است

  

  ناخالص 6/18

  

  ناخالص 6/4

/ آموزشي 

  فرهنگي

  هاي درس كالس -

ها و ساير فضاهاي آموزشي  ها، آزمايشگاه ـ كارگاه
  علمي

  ـ فضاهاي تمرين

  خالص 9/1

  خالص 6/4

  ناخالص 6/4

  هاي مطالعه  ـ سالن  كتابخانه

  ـ مخزن كتاب 

  هاي داراي قفسه قـ اتا

  خالص 6/4

  ناخالص 3/9

  ناخالص 50

/ درماني 

  مراقبتي

هاي بستري واستراحت  مراقبت تندرستي، بخش -
  بيماران

  هاي معالجه و درمان ـ مراقبت تندرستي، بخش

  ـ فضاهاي مخصوص بيماران سرپايي 

هاي  خدمات مراقبت روزانه غير از كالس -
گهداري و مراكز ن) ها مانند مهد كودك(درس

  كودكان و نوزادان

  

  ناخالص 2/11

  ناخالص 3/22

  ناخالص 3/9

  

  خالص 3/3
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  ناخالص 2/11  ـ مراقبتي بازداشتي

فشرده (هاي گردهمايي با صندلي غير ثابت  سالن -  تجمعي
ها مراسم  هايي كه در آن اديتوريوم: مانند  ،)بدون ميز
هاي برگزاري  سالن  هاي مساجد، شود، سالن اجرا مي

  ع مراسم، انوا

شبستان مساجدي كه به غير از نماز جماعت،  -
ها برگزار  ساير مراسم با جمعيت فشرده در آن

  .شود مي

هاي گردهمايي با صندلي و ميزغير ثابت،  ـ سالن
هاي  ها و سالن هاي كنفرانس، رستوران سالن: مانند

  غذاخوري

  

هايي كه جايگاه نشستن در آنها   ها و سالن ـ ورزشگاه
  .ا نيمكت استسكو ي

  ها ـ تجمعي ايستاده مانند هال انتظار سالن

هاي  ـ فضاهاي تجمعي با صندلي ثابت، مانند سالن
  سينما ونمايش

  )به جز فضاهاي با صندلي ثابت(ها  ـ دادگاه

  ايستگاه مترو -

بدون (نمايشگاه آثار هنري، موزه و نمايشگاه كاال  -
  )فروش

  پايانه مسافري اتويوس و مشابه آن -

  

  

  

  خالص 7/0

  

  خالص 5/0

  

  خالص 4/1

  

  

  متر طول نيمكت  سانتي 45ناخالص يا   0/1

  خالص 5/0

  به ضوابط اختصاصي تجمعي مراجعه شود

  

  ناخالص 7/3

  ناخالص 3/9

  

  خالص 4

  خالص 2

استخرهاي شنا 

هاي  و سالن

  اسكيت

  سالن واستخرشنا

  اي فضاهاي جانبي و محوطه

  ناخالص 6/4

  ناخالص 4/1

ازي فضــاهاي بــ

  سرپوشيده 

هاي الكترونيك و  شهر بازي سرپوشيده و سالن بازي
  مانند آن

بسته به تعداد و نوع تجهيزات و بازيكن 
  ناخالص 6/4متوسط. شده بيني پيش

فضاهاي ورزشي 

  و تفريحي 

  سالن بيليارد و پينگ پونگ و مشابه آن

  

  )خطوط اصلي(سالن بولينگ

  

. شده بيني بسته به تعداد ميز و بازيكن پيش
  ناخالص 6/4متوسط

متر  5ل نفر به ازاء هر خط اصلي شام 5
  براي دورخيز
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فضاهاي  فضاهاي جانبي مانند باقي(سالن بولينگ
  )عبور، بوفه و غذاخوري

هايي مانند  هاي سرپوشيده مسابقات و ورزش صحنه
  هاي رزمي كشتي، بوكس و ورزش

  زورخانه

  فضاهاي تمرين ورزشي با تجهيزات

  فضاهاي تمرين ورزشي بدون تجهيزات

  

  خالص 7/0

  

  ناخالص 3/9

  ناخالص 7/3

  ناخالص 6/4

  ناخالص 4/1

  ناخالص 3/9    اي حرفه/ اداري 

/ كسبي

  بازرگاني

تراز (ها و بازارهاي واقع در طبقة همكف  ـ فروشگاه
  ) خروج

  ها ها و بازارهاي واقع در زيرزمين ـ فروشگاه

خيابان  ها و بازارهاي داراي دو دسترس فروشگاه.-
  يا بيشتر

ها و بازارهاي واقع در طبقات باالتر از  ـ فروشگاه
  همكف

  هاي اداري مراكز تجاري ـ طبقات يا بخش

بندي و انبار  مربوط به بسته هاي ـ طبقات يا بخش
  كاال 

  ها و بازارهاي فصلي سرپوشيده فروشگاه.-

  ناخالص 8/2

  

  ناخالص 8/2

  

  ناخالص 7/3

  ناخالص 6/5

  طح ناخالصمترمربع س 3/9

  مترمربع سطح ناخالص 9/27

  حسب شرايط، معادل مقادير فوق

  ناخالص 6/18  ـ آشپزخانه تجاري

  ـ توليد و سرهم كردن محصوالت الكترونيكي انبوه   صنعتي

  ـ ديگر فضاهاي صنعتي

  ناخالص 6/18

  ناخالص 3/9

  ـ محوطة اصلي عمومي  پايانة فرودگاه

 ـ مكانهاي انتظار

 رـ سالن تحويل با

  ـ سالن كنترل بار

 ناخالص 3/9

 ناخالص 4/1

 ناخالص 9/1

  ناخالص 9/27

هاي  پاركينگ

  سرپوشيده

  ناخالص 6/18  

سكوها 

  وباراندازها

  خالص 4/1  
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انباري 

  وتجهيزات

  ، انبار گمركـ انبار كاال

  ـ اتاق تجهيزات مكانيكي، انبار لوازم يدكي

  ناخالص 5/46

  ناخالص 8/27

نياز به طراحي (رر نشده است واحد مق    آميز مخاطره
تخصصي بر اساس كاربري و مدارك 

  )تخصصي ، دارد

  

  حفظ ظرفيت خروج 3-6-5-2

هاي خروج  اي مياني، راه و چنانچه در طبقه. ها نبايد هيچگاه در طول مسير كاهش يابد شده براي خروج ظرفيت در نظر گرفته 
  متصرفان يك فضاي جنبي، از يك فضاي اصلي براي خروج استفاده كنند، به هم مربوط و ادغام شوند، يا  طبقات باال و پائين

  .هاي آن دو راه يا دو فضا كمتر در نظر گرفته شود ظرفيت خروج طبقة مياني يا فضاي اصلي نبايد از مجموع ظرفيت

  پهناي راه خروج 3-6-6

  حداقل پهناي راه خروج 3-6-6-1

، بايد براساس پهناي خروج به ازاي 4-6-3و  3- 6-3، مشروح در بندهاي  خروج ها و اجزاي مختلف راه عرض هر يك از قسمت 
  .تعيين شود  1-6-6-3هر متصرف مندرج در جدول 

متر، نبايد از حاصل  پهناي كل راه خروج، بر حسب ميلي. راه خروج نبايد از مقادير ارائه شده دراين بخش كمتر باشد  پهناي
و نيز از مقادير مشخص شده در هر جاي  1- 6- 6- 3روج و ضرايب داده شده در جدول ضرب كل بار تصرف منتهي به راه خ

ها، ظرفيت موجود  اي باشد كه در صورت حذف يكي از راه اندازه هاي خروج چندگانه بايد به راه. نامه كمتر باشد ديگر اين آيين
  . درصد ظرفيت مورد نياز كاهش نيابد 50قابل استفاده به كمتر از 

  هاي تجمعي هاي خروج، مطابق بخش ضوابط اختصاصي تصرف راه :استثناء

 

  )متر بر نفر متصرف ميلي(پهناي راه خروج به ازاي هر متصرف : 1- 6- 6- 3جدول 

 تصرف

4داراي شبكه بارنده بدون شبكه بارنده
 

 پله  راه
ديگر اجزاي راه 

 خروج 

  پله راه

 

ديگر اجزاي راه 

 خروج 

ها، به  تمام تصرف

 :زيرجز موارد 
8 5 5 4 

، 1- خ: آميز مخاطره

 4- و خ 3-، خ2- خ
18  10 8 5 

 5 8 13  15: مراقبتي- درماني

                                                
  شده باشند بارندة خودكار تاييدشده مجهزهايي كه كامالً به شبكة  ساختمان 4
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  2-د

  

  گيري عرض مفيد اندازه 3-6-6-2

 10حداكثر   خروج،استثنائاً در هر طرف مسير . گيري شود ترين بخش مسير اندازه عرض مفيد راه خروج بايد در باريك
  .تواند جزو عرض مفيد در نظر گرفته شود سانتي متر از كف مي 70آمدگي در محدودة ارتفاع تا متر پيش سانتي

  اشغال فضاي راه خروج توسط در 3-6-6-3

نين همچ. شوند، نبايد طي بازشدن، پهناي الزامي را به كمتر از نصف آن كاهش دهند درهايي كه به مسير راه خروج باز مي
  .آمدگي داشته باشد متر به درون پهناي الزامي راه خروج پيش سانتي 18شود نبايد بيش از  هنگامي كه در كامالً باز 

هاي گردش  قرار دارند، محدوديت 2-هاي خواب تصرف م براي درهايي كه در واحدهاي مسكوني مستقل و اتاق: استثناء
  .الزامي نيست

  خروج هاي چگونگي قرارگرفتن راه 3-6-7
هاي خروج بايد همواره غير  راه. باشد آشكارآنها  كامالً وضعيت دسترس به قرار گيرند كه  موقعيتيبايد در الزامي  هاي خروج

  .باشد ها وجود نداشته مسير آندر  مانعيگونه  هيچمسدود بوده و 

  دو خروج و بيشتر 3-6-7-1

بايد   طراحي شود، 17- 3-3-6-3آن دو خروج مجزا از هم مطابق بنددر هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا كه براي  
گيري بايد روي خط مستقيم  اندازه. ترين قطر آن طبقه يا آن بخش فاصله باشد بزرگ  ها حداقل برابر با نصف اندازة بين خروج
در اين . باطي به هم مربوط هستندهاي دوربندي شده كه با راهروهاي ارت مگر در مورد آن گروه خروج  ها انجام شود، بين خروج

  .گيري كرد توان روي طول مسير پيمايش در راهرو اندازه ها را استثنائاً مي موارد، فاصلة بين خروج

گيري مستقيم استثنائاً  را، با اندازه  چنانچه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار تأييد شده، محافظت گردد، فاصلة بين دو خروج
  .سوم قطر كلي طبقه يا سطح مورد نظر كاهش دادتوان تا يك  مي

گفته طراحي شود،  ها بايد با مشخصات پيش واحد از خروج 2كم  در فضاها يا بناهايي كه داراي بيش از دو خروج باشند، دست
را، با   مگر آنكه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار تأييد  شده، محافظت گردد كه در اين صورت، فاصلة بين آن دو خروج

ها نيز بايد در  ساير خروج. توان تا يك سوم قطر كلي طبقه يا سطح مورد نظر كاهش داد گيري مستقيم استثنائاً مي اندازه
 .هاي ديگر كاسته نشود از قابليت خروج  موقعيتي قرار گيرند كه در صورت مسدود شدن هر يك با آتش ودود،

 

  

 راه خروج هاي طرح قيچي به عنوان دو پلكان 3-6-7-2

كه تمام الزامات زيـر رعايـت شـده     مگر در صورتي. هاي درهم رونده، يا طرح قيچي، نبايد دو راه خروج مجزا محسوب شوند پله 
  :شوند باشد كه در آن حالت دو راه پله مجزا محسوب مي

  .مات مقررشده باشدها مطابق الزا ها از يكديگر و طول مسير مشترك دسترسي به آن فاصلة ورودي اين پلكان  -الف

  .ساعت مقاوم در برابر حريق ساخته، دوربندي و از يكديگركامال جدا شوند 2با ساختار غير قابل سوختن   ها اين پلكان -ب
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  .پله، حتي به صورت محافظت شده وجود نداشته باشد هيچگونه روزنة نفوذي يا بازشوي ارتباطي بين دوربندهاي دو راه -پ
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  عبورمسير خروج از ساير فضاها 3-6-7-3

هاي  يا انبار، يا سرويس  اي طراحي شوند كه رسيدن به يك خروج مستلزم عبور از ميان آشپزخانه مسيرهاي خروج بايد به گونه
  .شدن درهاي آنها  وجود دارد، نباشد خواب و يا فضاهاي مشابهي كه احتمال قفل  ، اتاق رختكن  بهداشتي، فضاي كاري،

  بودن مسيرها ودرها  تشخيص قابل 3-6-7-4

اي طراحي و پرداخته شوند كه به راحتي تشخيص داد  ها بايد به گونه مسيرهاي دسترس خروج و درهاي منتهي به خروج
  .نصب هرگونه ديوارپوش، پرده، آويز، آينه و مانند آنها روي درهاي خروج ممنوع است. شوند

  هاي خروج روشنايي راه 3-6-8

  وسطح روشنايي مورد نياز وضعيت 3-6-8-1

روز كه بنا مورد تصرف است، روشنايي به طور  اي طرح و تنظيم شود كه در مواقعي از شبانه هاي خروج بايد به گونه روشنايي راه
. مداوم و پيوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه خروج را به درستي تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كنند

ها، پاگردها و پاي درهاي  پله راه تقاطع كريدورها،   ها، اي، از جمله گوشه نقطه خروج در سطح كف هيچ  شدت روشنايي راهحداقل 
  . لوكس باشد 10خروج نبايد كمتر از 

هاي دسترس خروج  در مدت اجراي تئاتر يا نمايش فيلم و اساليد، شدت روشنايي كف راه  هاي تجمعي، در تصرف :استثناء

سوزي، در  كارافتادن سيستم اعالم آتش لوكس كاهش داد، به شرط آنكه روشنايي الزم به طور خودكار، بر اثر به 2توان تا  ميرا، 
 4-8-6-3براي آگاهي از سطح روشنايي برق اضطراري به بند . جايي كه اين سيستم تعبيه شده است، به حالت اوليه بازگردد

  .مراجعه شود

  ازي گستردگي نورپرد 3-6-8-2

  اي باشد كه با خارج شدن يك چراغ يا منبع روشنايي از مدار، پردازي بايد به گونه تعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نور 
  . هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي فرو نرود

  منبع تغذية اضطراري براي روشنايي 3-6-8-3

در صورت قطع اين . ل بايد از منبعي مداوم و مطمئن تأمين شودبرق مورد نياز براي روشنايي مسيرهاي خروج به طور معمو 
هايي كه تامين دو يا  هاي زير را در فضاها و ساختمان منبع، بايد يك سيستم برق اضطراري به صورت خودكار، همة قسمت

  :ها الزاميست، روشن سازد تعداد بيشتري راه خروج در آن

  هروهاها و را هاي دسترس خروج، گذرگاه ـ كريدور1

  هاي خروج پله هاي دسترس خروج و راه ـ كريدور2

  ـ اجزاي خارجي راه خروج، در ترازهايي به غير از تراز تخلية خروج و تا انتهاي تخلية خروج 3

  اجزاي داخلي تخلية خروج  -4

  هاي تخليه خروج قرار دارد ـ بخشي از تخلية خروج در خارج ساختمان كه بالفاصله مجاور درگاه5

  عملكرد سيستم برق اضطراري 3-6-8-4

بيني  تعويض بايد طوري پيش  در مواردي كه حفظ تداوم روشنايي مسيرهاي خروج مستلزم تعويض منبع تأمين برق باشد،
شبكه بايد   شود، چنانچه از ژنراتورهاي اضطراري استفاده مي. هاي خروج ايجاد نگردد شود كه وقفه محسوسي در روشنايي راه

  .ثانيه بيشتر نشود 10ايجاد شده در روشنايي، از   ر عمل كند و وقفةبه طور خودكا
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  پس از گذشت اين زمان،. شدت روشنايي مقرر شده را تأمين كنند  ساعت، 5/1هاي برق اضطراري بايد به مدت حداقل  سيستم
  .لوكس افت كند 6مجاز است شدت روشنايي به 

  .وسته يا از نوع عملكرد خودكار بدون واسطه و خود تكرار انتخاب شودسيستم روشنايي اضطراري بايد از نوع عملكرد پي

  مطابقت با استانداردها 3-6-8-5

طراحي سيستم، انتخاب تجهيزات و نصب سيستم برق . سيستم برق اضطراري بايد داراي باطري يا ژنراتور در محل باشد
مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان رت پذيرد و به تأييد هاي مربوطه صو نامه اضطراري بايد مطابق با استانداردها و آيين

  .برسد

  

  هاي خروج گذاري راه عالمت 3-6-9

  هاي الزامي محل 3-6-9-1

هاي خروج تأييد  شده منطبق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان،كه  هاي خروج بايد با عالمت ها و دسترس تمام خروج 
  .دهد ، مشخص شوند  يابي به خروج را  نشان  مت و جهت دستدر مسير خروج از هر جهت ديده شود و س

ترين عالمت قابل مشاهده،  اي از دسترس خروج تا نزديك اي باشد كه فاصلة هيچ نقطه تعداد و موقعيت اين عاليم بايد به گونه 
لة يادشده بايد به همين متر قابل ديدن باشد، فاص 30در صورتي كه عالمتي در فاصله اي كمتر از . متر بيشتر نشود 30از 

  . نسبت كاهش يابد

  :استثناءها

  .ها يا فضاهايي كه تنها يك خروج يا دسترس خروج الزامي دارند، نياز به عاليم خروج نيست در اتاق .1
مرجع صدور ها يا درهاي خروج اصلي كه تشخيص آنها به عنوان خروج، به راحتي ممكن است، در صورت تأييد  دروازه .2

 .به عاليم خروج نياز ندارندل ساختمان پروانه و كنتر

، عاليم خروج )2-م(و ) 1- م(هاي  و در واحدهاي مستقل خواب يا مسكوني در گروه تصرف) ف(هاي گروه  در تصرف .3
 .مورد نياز نيست

 .، عاليم خروج مورد نياز نيستند)3-د(هاي گروه  در فضاهاي خواب در تصرف .4

شده در سالن  دار، اگر عاليم خروج نصب هاي سرپوشيدة صندلي جايگاه، شامل )5-ت(و ) 4- ت(هاي گروه  در تصرف .5
ها يا  ها كامالً قابل مشاهده باشد، نيازي به نصب اين عاليم در قسمت صندلي هاي عبور داخل جايگاه اجتماع، از محل

، هر بازشو يا در چنين مواردي، روشنايي خروج بايد تأمين شود تا در شرايط اضطراري. هاي آن قسمت نيست ورودي
 .مدخل سالن تماشا، از مكان نشستن تشخيص داده شود

  شو عالمت درهاي خودبسته 3-6-9-2

بر روي آن  "درحريق ـ بسته نگه داريد "اي كه عبارت تأييدشده  شو بايد از هر دو طرف، با عالمت تمام درهاي حريق خودبسته
  . مشخص شوند  نوشته شده،

  قابليت ديده شدن  3-6-9-3

هاي داخلي زمينة قرارگيري آنها  و ديگر  كاري يم خروج بايد موقعيتي مناسب و رنگ و طرحي متضاد با تزيينات و نازكعال
ها داشته باشند كه به آساني ديده شوند، و در صورت تأمين يا عدم تأمين انرژي الزم براي روشن كردن آنها، بايد  عاليم و نشانه

  .كامالً قابل تشخيص باشند
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همچنين، استفاده از انواع . تجهيزات و تأسيسات نبايد مانع ديده شدن عاليم خروج شود  نوع تزيينات، مبلمان،هيچ  
نورپردازي، نمايش تصوير و يا شيئي كه روشنايي آن بيشتر از روشنايي عاليم خروج است يا در مسير ديدن عاليم خروج توجه 

  .كند، مجاز نيست را به خود جلب مي

  فيك عالمت خروجگرا 3-6-9-4
  .را به شكلي ساده، خوانا و آشكار نشان دهند "خروج "  عاليم خروج بايد ساده و براي همگان قابل فهم باشد و كلمة

 20متر و با ضخامت معادل  سانتي 15دار خروج بايد داراي حروف خوانا، با بلندي بيش از  هر عالمت خروج و عالمت جهت
  .متر باشد سانتي 5كلمه خروج بايد بيش از  پهناي حروف در. متر باشد ميلي

رنگ كلمه خروج بايد در تضاد كامل با زمينة عالمت خروج باشد و در صورت تأمين يا عدم تأمين انرژي الزم براي روشن 
ن در صورتي كه از عالمت پيكان در بخشي از عالمت خروج استفاده شود، ساختار آ. كردن آن، كامالً بايد قابل تشخيص باشد

  .بايد طوري باشد كه جهت پيكان به آساني تغيير نكند

  هاي غيرخروج راه 3-6-9-5

شود، اما به دليل موقعيت خود ممكن است با يك  اي كه خروج نيست و به دسترس خروج نيز منتهي نمي پله هر راه عبور يا راه 
  است، بر آن نوشته شده "خروج نيست"عبارت بايد با عالمتي تأييد  شده، كه   خروج يا دسترس خروج اشتباه گرفته شود،

  .مشخص گردد

  روشنايي عالمت خروج 3-6-9-6

توان از درون  اين عاليم را مي. از روشنايي مناسب برخوردار باشد هر يك از عاليم خروج بايد به وسيله يك منبع نور مطمئن،  
از دو حالت روشنايي عادي و روشنايي اضطراري بنا، عاليم اما در همواره و در هر يك . روشن ساخت يا از بيرون نورپردازي كرد

  .بايد به خوبي ديده شوند

  شدت روشنايي عالمت خروج  3-6-9-7

عاليمي كه از داخل روشن . لوكس باشد 54شوند نبايد كمتر از  شدت روشنايي سطح عاليم خروجي كه از بيرون روشن مي
  .ه باشندشوند نيز بايد معادل همان روشنايي را داشت مي

اي كاهش يابد كه موجب  هاي نمايش، در هنگام اجراي برنامه يا پخش فيلم، بايد سطح روشنايي عاليم خروج تا اندازه در سالن
سوزي،  كارافتادن سيستم اعالم آتش مزاحمت و اختالل در نمايش نگردد، به شرط آنكه روشنايي الزم به طور خودكار، بر اثر به

  تعبيه شده است، به حالت اوليه بازگردد  در جايي كه اين سيستم

  منبع نيرو 8- 3-6-9

عاليم خروج بايد به طور پيوسته   است، هاي خروج تصريح شده به پيوستگي روشنايي راه  در تمام مواردي كه در اين مقررات، 
زن در  به صورت چشمكزمان با فعال شدن شبكه هشدار حريق، روشنايي عاليم خروج  مگر در مواردي كه هم  روشن باشند،

دقيقه روشن بودن مداوم اين عاليم،، بايد  90كم  در صورت از كار افتادن منبع نيروي اصلي، براي اطمينان از دست. آيند مي
. كند، متصل ساخت آنهارا به يك سيستم الكتريكي اضطراري كه از باطري يا واحد تجهيزات يا ژنراتوري در محل تغذيه مي

  .هاي مصوب مربوطه نصب شود نامه ي بايد مطابق آيينسيستم برق اضطرار

اي كه در صورت قطع برق اصلي، مستقل از منابع خارجي، به طور مداوم بيش از حداقل  عاليم خروج تأييدشده :استثناء

  .مانند، نيازي به اتصال به سيستم برق اضطراري ندارند دقيقه روشن مي 90
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  5هاي خروج قابل دسترس راه 3-6-10

  هاي خروج قابل دسترس الزامي راه 3-6-10-1

هاي جسمي ،  منظور از راه يا فضاي قابل دسترس، راه يا فضايي است كه افراد معلول جسمي و حركتي، با هر نوع محدوديت
مراجعه شود به ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد (بتوانند بدون نياز به كمك ديگران از آن استفاده كنند 

هاي خروج قابل دسترس بايد مطابق شرايط اين  راه). عالي شهرسازي و معماري ايران حركتي، مصوب شوراي- علول جسميم
- 6- 3مطابق با بخش . فضاهاي قابل دسترس بايد داراي حداقل يك راه خروج قابل دسترس باشند. بخش طراحي و اجرا شوند

 2خروج مورد نياز باشد، هر قسمت فضاي قابل دسترس بايد حداقل ، اگر از هر فضاي قابل دسترس بيش از يك راه 17- 3-3
  .راه خروج قابل دسترس داشته باشد

  پيوستگي و اجزا 3-6-10-2

هر راه خروج قابل دسترس الزامي بايد به صورت پيوسته تا يك راه عمومي ادامه يابد و تمام اجزاء، عناصر و مسيرهاي واقع در 
حركتي مصوبة شوراي عالي شهرسازي و معماري - شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسميراه خروج با ضوابط و مقررات 

 .ايران نيز منطبق باشد

  

  :ها استثناء

 8- 10-6- 3در جاهايي كه تخليه خروج قابل دسترس نيست، بايد براي امداد يك محوطة خارجي مطابق شرايط بخش . 1 
  .فراهم شود

شوند، راه خروج قابل دسترس بايد شامل يك فضاي پناه  ج مستقيماً به بيرون تخليه ميهاي خرو پله در صورتي كه راه. 2
  .باشد 8-10-6-3، يا يك فضاي بيروني براي امداد رساني، مطابق شرايط بخش 6-10-6-3گرفتن، مطابق شرايط بخش 

  هاي چهارطبقه يا بلندتر ساختمان 6-10-2-1- 3

لزامي، با فاصلة چهار طبقه يا بيشتر در باال يا پايين تراز تخليه خروج قراردارد، هايي كه طبقة قابل دسترس ا در ساختمان
  .تشكيل شود 4- 10-6- 3حداقل يك راه خروج قابل دسترس الزامي بايد از آسانسوري مطابق شرايط بخش 

  ها به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس  پله راه 3-6-10-3
هاي دستگرد  متر بين ميله سانتي 120روج قابل دسترس درنظر گرفته شده است، بايد حداقل هاي خ پله كه بخشي از راه هر راه

گرفتن داشته   پهناي آزاد داشته باشد، يا بايد يكي از پاگردها با مساحت بيشتر نسبت به پاگرد ساير طبقات، يك فضاي پناه
  .به يك خروج افقي، دسترس داشته باشد ، يا6-10-6-3گرفتن مطابق با شرايط بخش  باشد، يا به يك فضاي پناه

  . پله، يك كف يا پاگرد قرار داشته باشد 12پله كه قابل دسترس بودن آن الزاميست، بايد پس از طي هر  در هر راه

توان به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس محسوب  را مي 11- 3-3- 6-3هاي خارجي خروج مجاز مطابق بخش  راه پله
  .كرد

  

                                                
accessible

5   
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  :استثناء

پله در  هاي دستگرد براي موارد زير الزامي نبوده و بايد حداقل پهنا مطابق مقررات راه متر بين ميله سانتي 120پهناي حداقل  1
  :هر تصرف در نظر گرفته شود

  . در مواردي كه طبق محاسبه ظرفيت راه خروج، حداقل پهناي بيشتري براي راه پله الزامي باشد-

 .طور كامل به شبكه بارنده خودكار تاييدشده مجهز باشند هايي كه به در ساختمان -

  .پله خروج از طريق يك خروج افقي تامين شده باشد هايي كه دسترسي به راه در ساختمان -

  :گرفتن در موارد زير الزامي نيست  فضاي پناه -2

شوند، به شرطي كه سرتاسر ساختمان  هاي خروج مجاز، كه به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس محسوب مي پله در راه -
  .به شبكة بارندة خودكار تاييدشده مجهز باشد

  2- هاي مسكوني گروه م در تصرف -

  آسانسورها 3-6-10-4 

شود، بايد براي انجام عمليات اضطراري امداد  آسانسوري كه به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس در نظر گرفته مي
به اين منظور بايد يك منبع برق كمكي مناسب و آماده به كار براي اين آسانسورها . نظر گرفته شود رنيز د.......  مطابق بخش
، يا از يك خروج افقي، قابل دسترس باشد 6- 10- 6- 3گرفتن منطبق با شرايط بخش   آسانسور بايد از فضاي پناه. تأمين شود

 ).مراجعه شود 1-1- 3در بند  "قابل دسترس"به تعريف (

  

  :اءهااستثن

  .هاي باز، نياز نيست كه آسانسور از يك فضاي پناه گرفتن يا خروج افقي، قابل دسترس باشد در پاركينگ. 1

هايي كه سرتاسر به سيستم شبكة بارندة استاندارد مجهز هستند، نيازي نيست كه آسانسورها از يك فضاي  در ساختمان. 2
  .گرفتن يا خروج افقي، قابل دسترس باشند  پناه

  باالبرهاي كفي 3-6-10-5

هاي خروج قابل دسترس محسوب شوند، مگر در جاهايي كه  نبايد بخشي از راه) هاي چرخدار مخصوص صندلي(باالبرهاي كفي 
حركتي، به عنوان بخشي از مسير قابل دسترس، مجاز دانسته -مطابق مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي

  .رها نبايد موجب كاهش پهناي راه خروج از مقدار الزامي تعيين شده گرددنصب اين باالب. شده باشند

  فضاهاي پناه گرفتن 3-6-10-6

. دسترس كه الزاماً به فضاي پناه گرفتن نياز دارد، بايد توسط يك راه خروج قابل دسترس به آن متصل شود هر فضاي قابل
پناه گرفتن نبايد از مقدار مجازبراي تصرف مربوطه مطابق با حداكثر طول مسير پيمايش از فضاي قابل دسترس تا يك فضاي 

هاي  شده مطابق شرايط بخش پله دوربندي هر فضاي پناه گرفتن الزامي بايد به يك راه. بيشتر باشد 1-2-3- 6-3شرايط بخش 
  . ، دسترسي مستقيم داشته باشد4-10-6-3، يا به يك آسانسور مطابق شرايط بخش 3- 3-6- 3و  3-6-10-3

  .باشد 4- 12-3گرفتن بايد مطابق الزامات قسمت  ضاي پناهف



86 

  

 

  هاي غير قابل دسترس دهندة روي خروج نشان 3-6-10-7

اي محسوب  شده ها و آسانسورهاي مرتبط با يك فضاي قابل دسترس الزامي كه راه خروج قابل دسترس تأييد بر روي خروج
  .هاي خروج قابل دسترس نصب شود ت راهدهنده براي راهنمايي به موقعي شوند، بايد يك نشان نمي

  محوطة بيروني امداد رساني 3-6-10-8

را برآورده  1-6-10-6-3محوطة بيروني امداد رساني به فضاهاي قابل دسترس بايد به هواي آزاد باز باشد و الزامات بخش 
در جايي كه ديوارها و بازشوهايي  .براي ديوارهاي خارجي باشد 4-8- 3ديوارهاي جداكننده بايد مطابق الزامات بخش . سازد

متري  3است، بايد ديوارهاي خارجي ساختمان در فاصله افقي  رساني و داخل ساختمان حائل شده بين محوطة مخصوص كمك
دقيقه  45شده به ميزان  ساعت مقامت در برابر آتش با بازشوهاي محافظت رساني، داراي حداقل يك از محدوده محوطه امداد

متر باالي سطح كف محوطة امداد يا تا  3اين ساختار بايد به صورت قائم از زمين تا ارتفاع حداقل . رابر آتش باشندمقاومت در ب
  .ادامه يابد) تر است هركدام كه پايين(خط بام 

  باز بودن محوطة بيروني امدادرساني 6-10-8-1- 3

هاي باز واقع در جداره  قسمت. فضاي آزاد باز باشددرصد از جداره خارجي محوطة بيروني امدادرساني، بايد به  50حداقل 
ها، بايد چنان توزيع شده باشد كه تجمع دود يا گازهاي سمي را در اين محوطه  خارجي محوطه امدادرساني در باالي جان پناه

  .به حداقل برساند

  شناسايي 6-10-8-2- 3

  .داراي عالمت شناسايي باشند 2-6-10-6-3بند  محوطة بيروني امدادرساني، بايد مانند فضاهاي پناه گرفتن و مطابق

  

  هاي مسكوني هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه 3-6-11

  ها ها و خوابگاه هتل 3-6-11-1

  كليات 1- 1- 6-11- 3

و نيز ضوابط اختصاصي اين  10-6-3تا  2- 6-3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  ها، راه ها و خوابگاه در هتل
  .بخش مطابقت داشته باشند

  دو در دسترس خروج 2- 1- 6-11- 3

  .كم دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشد مترمربع، بايد دست 185هر اتاق يا سوئيت، با مساحت بيش از 

  ها تا راهروي دسترس خروج فاصلة داخل اتاق 3- 1- 6-11- 3

مگر آنكه تمام بنا   متر بيشتر شود، 23دسترس خروج نبايد از ها، حداكثر فاصله تا يك راهروي  ها يا سوئيت در داخل اتاق
  .متر افزايش داد 38توان حداكثر به  توسط شبكة بارندة خودكار تأييد  شده محافظت گردد، كه در نتيجه، اين فاصله را مي

  طول راه تخلية خروج 4- 1- 6-11- 3

  .متر بيشتر باشد 30مومي، نبايد از طول راه تخلية خروج، از انتهاي دوربند پلكان خروج تا معبر ع 

  بناهاي آپارتماني 3-6-11-2

  كليات 1- 2- 6-11- 3

و نيز ضوابط اختصاصي اين 10ـ6ـ3تا  2ـ6ـ3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  در بناهاي آپارتماني، راه
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  .بخش مطابقت داشته باشند

  دسترس به دو راه خروج مجزا 2- 2- 6-11- 3

آپارتماني، هر واحد مسكوني بايد دست كم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسي داشته باشد، مگر در موارد  در بناهاي
ها دسترسي به يك خروج مجاز  كه استثنائاً در آن 5-2- 11- 6- 3يا  4ـ2ـ11ـ6ـ3، ٰ◌ 3ـ2ـ11ـ6ـ3مشخص شده در بند 

  :شمرده شده است

  لكان اختصاصييك دسترس مستقيم به بيرون يا به پ 3- 2- 6-11- 3

  : دسترسي داشته باشد  در موارد زير، مجاز است هر واحد مسكوني استثنائاً فقط به يك خروج

  .واحد مسكوني از طريق يك درگاه خروج مستقيماً به خيابان يا حياط مربوط شود) الف

ها جدا  ن بازشو از ديگر بخشساعت مقاوم حريق و بدو 1واحد مسكوني داراي يك پلكان مختص به خود باشد كه با موانع ) ب
  .شده و در تراز تخليه، مستقيما ًبه فضاي بيرون باز شود

  يك پلكان خروج دوربندي شده 4- 2- 6-11- 3

واحد مسكوني در هر طبقه، به  4با حداكثر  متر باالتر از تراز زمين،  23طبقه و ارتفاع حداكثر  6هر بناي آپارتماني با حداكثر 
  :بط زير، استثنائاً مجاز است فقط يك پلكان خروج داشته باشدشرط تطبيق با همة ضوا

كامالً دوربندي شده باشد و درهاي حريق   ساعت مقاومت در برابر آتش، 2پلكان خروج توسط موانع حريق با حداقل ) الف
محافظت كنند و  ساعت محافظت حريق، تمام بازشوهاي واقع بين دوربند پلكان و بنا را 5/1شو، با درجة حداقل  خودبسته

  .محافظت شوند در برابر دود...... مطابق بند ها  پله راه

  . تر از تراز تخلية خروج ادامه نداشته باشد پلكان خروج تا بيش از دو طبقه پايين) ب

  .ساعت مقاومت حريق داشته باشند 1شوند، حداقل  راهروهايي كه به عنوان دسترس خروج استفاده مي) ج

  .متر بيشتر نباشد 5/7از   ين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج،فاصلة عبوري ب) د

ها بايد به  اين قسمت. مرتبه تعويض هوا در ساعت باشند 6كريدورها داراي امكان تهويه به بيرون از ساختمان به ميزان )  ه
كنندة دود، سيستم تهوية  كشفكنندة دود مجهز باشند كه در صورت نفوذ دود به اين مسيرها و فعال شدن  سيستم كشف

  .ها به صورت خودكار فعال شود كريدور

  .متر بيشتر نباشد 23فاصلة دسترسي از هر نقطه در طبقات زير تراز تخلية خروج تا پلكان خروج از ) و

دود مكانيكي  در جايي كه بنا داراي پاركينگ اتومبيل دوربسته و يا در زير تراز تخليه خروج باشد، بايد به سيستم تخليه) ز
  .كنندة دود با ده مرتبه تعويض هوا در ساعت مجهز باشد متصل به سيستم كشف

  

  :استثناء ها 

هاي مسكوني آپارتماني چهار طبقه و كمتر، موانع آتش مجاز است حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش  در ساختمان -1
ساعت  1هاي دسترس خروج حداقل  حافظت شوند و كريدوردقيقه در برابر آتش م 45باشد و بازشوها نيز حداقل  داشته

  . مقاومت در برابر آتش داشته باشند

در مواردي كه تمامي بنا به شبكة بارندة خودكار تأييد  شده مجهز باشد، مجاز است كه يك طبقه به بنا افزوده شود،  -2
  .نشود متر 23كه حداكثر ارتفاع ساختمان از تراز زمين بيشتر از  مشروط بر آن
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  )مطابق نظرات جلسه پيشين اضافه شده است(يك پلكان خارجي خروج 5- 2- 6-11- 3

واحد مسكوني در هر طبقه، به  2با حداكثر  متر باالتر از تراز زمين،  23طبقه و ارتفاع حداكثر  6هر بناي آپارتماني با حداكثر 
  :ارجي خروج داشته باشدشرط تطبيق با همة ضوابط زير، استثنائاً مجاز است فقط يك پلكان خ

  .مطابقت داشته باشد 11-3- 3-6- 3پلكان خارجي خروج با تمام الزامات تعيين شده در قسمت ) الف

به پلكان خارجي  ساعت محافظت حريق، 5/1شو، با درجة حداقل  درهاي حريق خودبستهواحدهاي مسكوني مستقيما با ) ب
  .دسترسي داشته باشند

  . تر از تراز تخلية خروج ادامه نداشته باشد ش از نيم طبقه پايينپلكان خارجي خروج تا بي) ج

  .متر بيشتر نباشد 23فاصلة دسترسي از هر نقطه در طبقه زير تراز تخلية خروج تا پلكان خروج از ) د

دود مكانيكي در جايي كه بنا داراي پاركينگ اتومبيل دوربسته و يا در زير تراز تخليه خروج باشد، بايد به سيستم تخليه ) ه
  .كنندة دود با ده مرتبه تعويض هوا در ساعت مجهز باشد متصل به سيستم كشف

  

  :استثناء ها

هاي مسكوني آپارتماني چهار طبقه و كمتر، موانع آتش مجاز است حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش  در ساختمان -1
ساعت  1هاي دسترس خروج حداقل  فظت شوند و كريدوردقيقه در برابر آتش محا 45باشد و بازشوها نيز حداقل  داشته

  . مقاومت در برابر آتش داشته باشند

در مواردي كه تمامي بنا به شبكة بارندة خودكار تأييد  شده مجهز باشد، مجاز است كه يك طبقه به بنا افزوده شود،  -2
    .شودمتر ن 23كه حداكثر ارتفاع ساختمان از تراز زمين بيشتر از  مشروط بر آن

  فاصلة داخل واحد تا كريدور دسترس خروج يا پلكان خارجي 6- 2- 6-11- 3

متر  23در داخل واحدهاي مسكوني مستقل، فاصلة عبوري تا رسيدن به كريدور دسترس خروج يا پلكان خارجي نبايد از  
ر آن صورت، استثنائاً اين فاصله بيشتر شود، مگر در مواردي كه بنا توسط شبكة بارندة خودكار تأييد  شده محافظت شود، كه د

  .متر افزايش داد 38توان حداكثر به  را مي

  

  ها و بناهاي مسافرپذير اقامتگاه 3-6-11-3

  كليات 3-1- 6-11- 3

 16هايي كه به منظور اقامت موقت يا طوالني افراد با ظرفيت پذيرش  ها و پانسيون روزي ها، شبانه ها، مسافرخانه همة اقامتگاه 
هاي آنها  است و اتاق هايي كه با همين گنجايش براي همان منظور تغيير و تبديل يافته و نيز تمام خانه  تر طرح شوند،نفر و بيش

هاي خروج و فرار مطابق ضوابط عمومي مندرج در اين مقررات  شود ،  بايد به طور متناسب، داراي راه مجزا از هم كرايه داده مي
  . باشند 3-3-11-6-3تا  2- 3-11-6-3 و ضوابط اختصاصي مندرج در بندهاي

  دو در دسترس خروج 3-2- 6-11- 3

  .دور از هم داشته باشد  متر مربع بايد حداقل دو در دسترس خروج 185هر اتاق يا هر فضاي با مساحت بيش از  

  فاصلة داخل فضا تا راهروي دسترس خروج 3-3- 6-11- 3

  متر بيشتر باشد، 23اكثر فاصله تا يك راهروي دسترس خروج نبايد از در داخل هر اتاق يا سوئيت، يا هر واحد زندگي، حد 
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 38توان تا حداكثر  مگر آنكه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار تأييد  شده محافظت گردد كه در آن صورت، اين فاصله را مي
  .متر افزايش داد

  هاي يك يا دو خانواري خانه 3-6-11-4

  كليات 1- 4- 6-11- 3

و نيز  10-6-3تا  2-6-3هاي خروج و فرار بايد حسب مورد، با ضوابط عمومي در بندهاي  ي يك يا دو خانواري، راهها در خانه
  .ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  هاي فرار و نجات تعداد راه 2- 4- 6-11- 3

متر مربع باشد، براي هر اتاق  185كمتر از  ها هاي يك يا دو خانواري داراي دو اتاق يا بيشتر كه مساحت هر طبقه آن در خانه 
و حداقل يك راه دوم يا جايگزين فرار و  3- 4-11-6-3خواب يا فضاي زندگي حداقل يك راه اصلي فرار و نجات مطابق بند 

  . فراهم باشد 4-4- 11-6- 3نجات مطابق بند 

  :استثناء

 :راه دوم يا جايگزين در موارد زير الزامي نيست

  .يا زندگي با يك در مستقيما به خارج ساختمان يا زمين محوطه دسترسي داشته باشداتاق خواب  - الف

  .واحد مسكوني به طور كامل به شبكه بارنده خودكار تاييدشده مجهز باشد -ب

  

متر مربع و بيشتر باشد، بايد  185در ساختمان هاي مسكوني يك و دو خانواري، هر طبقه در داخل واحد كه داراي مساحت 
كه تمام بنا با شبكه بارنده خودكار تاييد شده مجهز  باشد، مگر آن 3- 4-11-6-3ي دو راه فرار و نجات اصلي مطابق بند دارا

  .باشد كه در اين صورت يك راه اصلي و يك راه جايگزين الزاميست

  راه اصلي فرار و نجات 3- 4- 6-11- 3

كه يك مسير پيمايش بدون مانع را تا خارج از واحد مسكوني در  پله، يا شيبراه باشد راه اصلي فرار و نجات بايد يك در، راه
  .خيابان يا زمين محوطه تامين نمايد

  راه دوم يا جايگزين فرار و نجات 4- 4- 6-11- 3

  :راه دوم يا جايگزين فرار يا نجات بايد حسب مورد با يكي از موارد زير مطابقت داشته باشد

ا و دور از راه فرار اصلي،كه مسير پيمايش بدون مانعي را به بيرون بنا در سطح خيابان يا پله، راهرو يا هال مجز يك در، راه) الف
  .زمين محوطه، فراهم كند

هيچ دري با احتمال قفل شدن   مشروط بر آنكه در طول راه،  يك راه عبور از ميان فضاهاي مجاور، يا هر راه فرار تأييد شده،) ب
  .رار اصلي مجزا و دور باشدوجود نداشته و تمام مسير از راه ف

يك پنجره يا در بيروني كه از سمت داخل، بدون نياز به كليد يا هر وسيلة خاص ديگر، قابل بازشدن بوده و سطح و ) ج
. باشد 19-6-3هاي بازشوي آن حداقل معادل مشخصات بيان شده براي بازشوي فرار اضطراري و نجات مطابق بخش  اندازه

اين پنجره يا در، فقط در يكي از . متر از كف اتاق باالتر واقع شده باشد سانتي 110زشو نبايد بيش از همچنين لبه پاييني با
  :شود موارد زير به عنوان راه فرار دوم پذيرفته مي

  .متري از سطح زمين مجاور واقع شده باشد 6لبة بااليي بازشوي پنجره در فاصلة حداكثر ) 1
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نشاني قابل دسترس باشد و مورد تاييد   نشاني، پنجره مستقيماً براي گروه امداد يا نيروهاي آتش با توجه به نوع امكانات آتش) 2
  .قرار گيردسازمان آتش نشاني 

  .پنجره يا در به يك بالكن بيروني باز شود) 3

  

  ها استقرار تصرف مسكوني در طبقات باالي ساير تصرف 5- 3-6-11

  كليات 1- 5- 6-11- 3

هاي مسكوني  ها قرار دارتد ودر اين قسمت به اختصار تصرف ماني كه در طبقات باالي ساير تصرفهاي مسكوني آپارت تصرف
  .بايد با الزامات اين قسمت نيز منطبق باشند 10- 6-3تا  1-6- 3شوند، عالوه بر رعايت بندهاي  خوانده مي

  هاي مسكوني راه هاي خروج اصلي تصرف 2- 5- 6-11- 3

عبور . هاي آپارتماني نبايد از ميان يك تصرف مخاطره آميز عبور نمايد وني در ساختمانهيچ راه خروج اصلي هر تصرف مسك
هاي  هاي غير مسكوني، مستلزم رعايت تمام ضوابط اختصاصي ساختمان راه خروج اصلي واحدهاي مسكوني از ساير تصرف

  :و انطباق با يكي از موارد زير است 2-11-6-3مسكوني آپارتماني بند 

  .به طور كامل توسط شبكه بارنده خودكار تاييدشده مجهز باشد  انساختم - الف

هايي كه به شبكه بارنده خودكار مجهز نشده باشند، تمام مسير راه خروج از واحد مسكوني تا خارج ساختمان  در ساختمان -ب
  .باشدهاي ساختمان جدا شده  با ساختارهايي با حداقل يك ساعت مقاومت در برابر حريق از بقيه قسمت

  الزامات استقرار و همجواري 3- 5- 6-11- 3

تنها در صورت  2- 5-11- 6-3و  1- 5-11-6-3هاي خروج بيان شده در بندهاي  واحدهاي مسكوني عالوه بر رعايت الزامات راه
  :هاي غير مسكوني قرار گيرند توانند در طبقات باالي تصرف تطابق با شرايط زير مي

روز فابل استفاده  س واحدهاي مسكوني تا فضاي باز يا معبر عمومي در تمام ساعات شبانهتمام مسير راه خروج و دستر - الف
  . ها براي تمام متصرفان مسكوني فراهم باشد بوده و امكان خروج و ورود از طريق آن

د از بنابراين امكان ورو. هاي مسكوني مشترك نباشد هاي غير مسكوني با راه پله خروج تصرف پله خروج تصرف راه -ب
هاي غير  پله و تصرف هاي مسكوني نبايد فراهم باشد و درهاي بين راه پله دسترسي به تصرف هاي غير مسكوني به راه تصرف

هاي غير مسكوني قابل بازشدن  از سمت تصرفمسكوني، تنها با استفاده از قفل كه كليد آن در اختيار متصرفان مسكوني است 
  . باشد

  :فرام باشد يكي از دو شرط زير بايد -ج

ها با ساختارهايي با حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش از بقيه ساختمان  هاي خروج آن واحدهاي مسكوني و راه -1
 .جدا شده باشند

  .تصرف غير مسكوني به طور كامل با شبكه بارنده خودكار تاييد شده مجهز شده باشد -2

  فرهنگي/يهاي آموزش هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه 3-6-12

  كليات 3-6-12-1

و نيز ضوابط  10ـ6ـ3تا  2ـ6ـ3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  فرهنگي، راه/هاي آموزشي در تصرف
  .اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند



91 

  

 

  هاي دبستان استقرار كالس 3-6-12-2

هاي مورد  ول دبستان بايد فقط در تراز تخلية خروج، و اتاقآموزان سال ا فضاهاي مورد استفادة كودكان پيش دبستاني و دانش 
  .حداكثر يك طبقه باالتر از تراز تخلية خروج واقع شوند  آموزان سال دوم دبستان، استفادة دانش

  عرض راهروهاي دسترس خروج 3-6-12-3

نوع آبخوري يا تجهيزات و  استقرار هر. متر عرض مفيد داشته باشند سانتي 240كم  راهروهاي دسترس خروج بايد دست 
تأسيسات ديگر، چه به صورت ثابت و چه قابل انتقال، در راهروهاي دسترس خروج به شرطي مجاز است كه عرض مفيد راه به 

  .متر كاهش نيابد سانتي 180كمتر از 

  استقرار درها 3-6-12-4

وآمد موجود در  ديوار راهرو قرار گيرند تا با رفت تر از شوند، بايد عقب درهاي لواليي اگر به راهروهاي دسترس خروج باز مي 
باز شدن درها در هر . درجه چرخش بر روي ديوار راهرو مستقر شوند 180صورت، الزم است با  در غير اين. راهرو برخورد نكنند

  .وضع و حالت، نبايد عرض خروج مقرر شده براي راهروها را به كمتر از نصف كاهش دهد

  هاي ثابت اي راهروهاي دسترس به رديف صندليحداقل پهن 3-6-12-5
متر عرض مفيد داشته باشند، مگر  سانتي 110هاي ثابت صندلي بايد حداقل  هاي درس، راهروهاي دسترسي به رديف در كالس

. دمتر كاهش دا سانتي 90توان به حداقل  آنكه راهرو از يك طرف با ديوار مجاور باشد كه در اين صورت عرض مفيد آن را مي
متر عرض  سانتي 75شوند استثنائاً مجاز است حداقل  صندلي درنظر گرفته مي 60راهروهايي كه براي دسترسي به حداكثر 

اي باشد كه بين هر صندلي و راهرو حداكثر  ها در هر حال بايد به گونه آرايش و موقعيت راهروها و صندلي. مفيد داشته باشند
  .صندلي وجود داشته باشد 6

  هاي بيروني راهروها و بالكن 3-6-12-6

تواند  پناه مناسب مي انداز يا جان شوند، فقط دست هاي بيروني، به عنوان راه خروج محسوب مي در مواردي كه راهروها يا بالكن 
انند هايي كه با شيشه و مصالح م بالكن. هاي امن مربوط شوند آنها را از هواي آزاد جدا كند و بايد از دو سمت مقابل به خروج

  .هاي داخلي خواهند بود آن دوربندي شوند، از لحاظ ضوابط راه خروج، راهروهاي داخلي محسوب مي شوند و تابع مقررات راه

  هاي بيروني ساختار راهروها وبالكن 3-6-12-7

معادل ساختار خود  هاي خروج مربوط به آنها  بايد ساختار مقاوم حريق با مقاومتي حداقل هاي بيروني و پلكان راهروها و بالكن 
كم برابر عرض  هاي خارجي چنانچه دست پلكان. همچنين كف آنها  بايد صلب و بدون سوراخ و روزنه باشد. بنا داشته باشند

هاي ناشي از درون  راهرو يا بالكن بيروني منتهي به خود، از ديوارهاي بنا فاصله داشته باشند، نيازي به محافظت در برابر حريق
  .داشت بنا نخواهند

  تر از تراز تخليه خروج كالس درس در پايين 3-6-12-8

تواند به اندازة حداكثر نصف ارتفاع آن در زير تراز زمين  كف هر اتاق و يا فضا كه به قصد آموزش مورد استفاده است، تنها مي
  .شود منتهي ) ر سطح تخلية خروجد(هايش مستقيماً به بيرون بنا  كم يكي از خروج قرار گيرد و چنين اتاق يا فضايي بايد دست

  كاربرد قفل 3-6-12-9

 100هاي خروج الزامي و همچنين درهاي واقع در فضاهاي تجمعي، با  فرهنگي، درهاي واقع در راه/ هاي آموزشي در تصرف 
دار  قفل.  6ـ2-4ـ6ـ3متصرف يا بيشتر، نبايد داراي قفل و ديگر وسايل بازدارنده باشند، مگر با رعايت ضوابط مندرج در بند 

كردن ساير درها با رعايت ضوابط اين مقررات مجاز است، مشروط بر آنكه هر در حداكثر داراي يك قفل يا وسيلة بازدارنده 



92 

  

 

  .باشد

  هاي آموزشي پنجرة كالس 3-6-12-10

ضطراري نجات و فرهنگي، هر كالس درس، اتاق يا فضاي آموزشي، بايد براي امكان اجراي عمليات ا/ هاي اموزشي در تصرف 
چفت و بست . ـج مطابقت كند2ـ4ـ11ـ6ـ3هاي آن با ضوابط مندرج در بند  ايجاد تهويه، داراي پنجره باشد و پنجره يا پنجره

بناهايي كه تماماً با شبكة بارندة خودكار تأييد . متري از كف تمام شده نصب شود سانتي 135ها بايد حداكثر در ارتفاع  پنجره
كم يك درگاه خروج در سطح زمين و به بيرون بنا، از اين قاعده  ها و فضاهاي داراي دست ، و نيز اتاقشده محافظت شوند
  .مستثنا خواهند بود

  

  مراقبتي/هاي درماني هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه 3-6-13

  هاي مراقبت تندرستي تصرف 3-6-13-1

  كليات 1-1- 6-13- 3

، و نيز ضوابط 10ـ6ـ3تا  2ـ6ـ3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  هاي مراقبت تندرستي، راه در تصرف 
  .اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  دستيابي به خروج 1-2- 6-13- 3

در مورد . مستقيماً به بيرون بنا مربوط نيست، بايد به يك راهروي دسترس خروج متصل باشد  هر اتاق اگر توسط درگاه خروج،
استثنائاً ممكن است از طريق يك فضاي واسطه، مانند اتاق   يابي به راهروي دسترس خروج، دست  اي بستري بيماران،ه اتاق

يابي به  ها، دست در مورد ساير اتاق. بيمار استفاده كنند 8حداكثر   نشيمن يا انتظار انجام پذيرد، مشروط بر آنكه از اتاق بستري،
توان از طريق يك يا چند فضاي واسطه، مانند دفتر كار و غيره فراهم ساخت، مشروط بر  اً مياستثنائ  راهروي دسترس خروج را،

  .يك از فضاهاي واسطه از نوع پرمخاطره نباشد آنكه هيچ

  بازشوي فرار اضطراري و نجات  1-3- 6-13- 3

هاي مراقبت تندرستي  نجات در تصرفهاي خروج الزامي در اين فصل، بايد تمهيداتي براي فرار اضطراري و عمليات  عالوه بر راه
اند، بايد براي فرار اضطراري و  شده تر از طبقه چهارم واقع هاي بستري يا خوابي كه پايين ها و نيز اتاق زيرزمين. بيني گردد پيش

كوچه (اين بازشو بايد مستقيماً به معبر عمومي . داشته باشند 19- 6-3نجات، حداقل يك بازشوي بيروني مطابق ضوابط بخش 
  .، يك صحن يا حياط باز شود) يا خيابان

  دو در دسترس خروج 1-4- 6-13- 3

گيرد، بايد  شدن بيماران مورد استفاده قرار مي مترمربع كه براي بستري 95هر فضا يا هر سوئيت با سطح زيربناي بيش از  
ظوري غير از بستري بيماران استفاده هايي كه به من فضاها يا سوئيت. كم دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشد دست
  .مترمربع، بايد حداقل دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشند 185شوند، با داشتن سطحي بيش از  مي

  ها و فضاهاي بستري سالن تفكيك داخلي 1-5- 6-13- 3

مشروط   تر تفكيك كرد، اي كوچكه به بخش  هاي غير قابل سوختن، كننده  توان توسط تقسيم را مي ها و فضاهاي بستري سالن 
فضاهايي كه به اين . اي باشد كه امكان نظارت مستقيم و مداوم پرستاران مراقب فراهم شود بر آنكه آرايش داخلي فضا به گونه

  .مترمربع داشته باشند 460شوند نبايد مساحتي بيش از  ترتيب تفكيك مي
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  يها و فضاهاي غير بستر تفكيك داخلي سالن 1-6- 6-13- 3

به   هاي غير قابل سوختن، كننده توان توسط تقسيم ها و فضاهاي غيربستري را با توجه به شرايط مندرج در اين بخش مي سالن 
مترمربع بيشتر نباشد و يكي از دو ضابطه زير در مورد  930مشروط برآنكه سطح كلي آنها  از   هاي كوچكتر تفكيك كرد، بخش

  :آنها رعايت شود

  . متر باشد 15ل راه عبور از هر نقطه تا درگاه منتهي به راهروي دسترس خروج، حداكثر طو) الف

  .بيش از يك فضاي واسطه بين سالن و راهروي دسترس خروج وجود نداشته باشد) ب

  فاصلة نقاط مختلف تا درهاي خروج 1-7- 6-13- 3

  :بر حسب مورد نبايد از مقادير زير بيشتر باشد  ها، در تسهيالت مراقبت تندرستي، فاصله نقاط مختلف تا درهاي خروج يا خروج

  .متر 45حداكثر   طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو،) الف

  .متر 60طول دسترس خروج از هر نقطه، در هر فضا، حداكثر ) ب

هاي  متر به فاصله 15توان حداكثر  در مواردي كه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار تأييد شده محافظت شود، مي: توجه
  .افزود "ب"و  "الف"مشخص شده در 

  .متر 15حداكثر  فاصلة پيمايش از هر نقطه داخل فضاي بستري تا درگاه منتهي به راهروي دسترس خروج،) ج

متر، مشروط بر آنكه  30تا يك در دسترس خروج، حداكثر ) سوئيت(فاصله پيمايش از هرنقطه در درون هر مجموعة اتاق ) د
  .متر بيشتر نشود 45ول دسترس خروج از هر نقطه تا يك خروج از كل ط

  هاي افقي محافظت خروج 1-8- 6-13- 3

متر و بيشتر، كه در آنها به هر دو سو تردد مي شود، بايد توسط درهاي دو  سانتي 245هاي افقي، با راهروهايي به عرض  خروج 
متر عرض مفيد داشته باشد و در جهت مخالف ديگري باز  سانتي 105كه هر لنگة آن حداقل ) بدون وادار مياني(لنگة لواليي 

  .متر، محافظت شوند سانتي 210شود، يا توسط درهاي كشويي افقي، با عرض مفيد حداقل  

شود، بايد توسط  متر، كه در آنها به هر دو سو تردد مي سانتي 245متر تا  سانتي 185هاي افقي، با راهروهايي به عرض  خروج
متر عرض مفيد داشته باشد و در جهت مخالف  سانتي 80كه هر لنگة آن حداقل ) بدون وادار مياني(و لنگة لواليي درهاي د

  .متر محافظت شوند سانتي 160ديگري باز شود، يا توسط درهاي كشويي افقي با عرض مفيد حداقل 

با عرض مفيد ) يا كشويي افقي(گه لواليي شود مجاز است درهاي يك لن هاي افقي كه در آنها فقط به يك سو تردد مي خروج
  .متر داشته باشند سانتي 105حداقل 

  پنجرة چشمي 1-9- 6-13- 3

  .باشد) با ديد به بيرون(هر خروج افقي بايد داراي يك پنجرة چشمي تأييد  شده  

  شو كاربرد درهاي خودكار بسته 1-10- 6-13- 3

آميز را، به استثناي  موانع دود، يا دوربند فضاهاي مخاطره  هاي افقي، خروج  ها، دوربند پلكان  هاي خروج، درهاي واقع در گذرگاه 
هاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي، ميتوان از نوع خودكار بسته شو انتخاب كرد و باز نگه  ها و اتاق خانه ها، گرم موتورخانه

  .مسئول قرار گيرداخت مرجع كنترل سداشت، مشروط بر آنكه نظام خودكار بسته شدن آنها مورد تاييد 

شدن هر يك از آنها،  ها بايد به ترتيبي نصب و نگهداري شوند كه با فرمان بسته درهاي خودكار بسته شو واقع در دوربند پلكان
هاي مجزا  ساير درها را ميتوان به دلخواه، در بخش. زمان بسته شوند در هر طبقه، تمام درهاي پلكان در همة طبقات به طور هم

  .زمان بست تمام بنا، به طور هم يا در
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  )تحت نظري(هاي مراقبت بازداشتي  تصرف 3-6-13-2

  كليات 1- 2- 6-13- 3

و ضوابط  10ـ6ـ3الي  2ـ6ـ3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  هاي مراقبت بازداشتي، راه در تصرف
  .اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  وي دسترس خروجاتصال به راهر 2- 2- 6-13- 3

مستقيماً به بيرون بنا مربوط نيست، بايد به يك راهروي دسترس خروج متصل باشد و   هر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، 
. مجاز است  هاي گروهي ، هاي روزانه يا فضاي فعاليت دو، تنها وجود يك فضاي عمومي واسطه، مانند اتاق فعاليت بين آن
مجاز است مستقيماً به اين فضاهاي واسطه راه داشته و با آنها حداكثر يك طبقه اختالف سطح داشته هاي خواب يك نفره  اتاق
  .باشند

  اتاقك بازرسي 3- 2- 6-13- 3

كه، در شرايط اضطراري، امكان عبور كنترل نشده و  مشروط بر آن  در مسيرهاي خروج، وجود يك اتاقك بازرسي مجاز است، 
  .تاقك فراهم باشدبدون مانع متصرفان از درون ا

  فاصلة نقاط مختلف تا در خروج 4- 2- 6-13- 3

ها، بر حسب مورد نبايد از مقاديري  هاي مراقبت بازداشتي، فاصلة نقاط مختلف تا درهاي دسترس خروج، يا خروج در تصرف 
  :زير بيشتر باشد

  متر 30طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر ) الف

  .متر 45خروج از هر نقطه در هر فضا، حداكثر  طول دسترس) ب

  متر 15حداكثر   فاصله عبوري از هر نقطه از اتاق خواب تاجلوي در همان اتاق در راهروي دسترس خروج،) ج

  :استثناءها

متر به  15توان حداكثر  شوند، مي در بناهايي كه تماماً توسط شبكة بارندة خودكار تأييد  شده محافظت مي )1
  .افزود "ب"و  "الف"مشخص شده در  هاي فاصله

متر افزايش داد، مشروط بر آنكه  30توان حداكثر به  را مي "ج"هاي نوع باز، فاصلة ذكر شده در بند  در خوابگاه )2
متر بيشتر باشد، حداقل  15در مواردي كه اين فاصله از . ديوارهاي دوربند خوابگاه داراي ساختار دودبندي شده باشد

 .ج دور از هم، در خوابگاه مورد نياز خواهد بوددو در دسترس خرو

  هاي داخلي حياط 5- 2- 6-13- 3

ها را ميتوان به يك  خروج. هاي داخلي نميتوان به جاي تخلية خروج استفاده كرد از حياط  هاي مراقبت بازداشتي، در تصرف
داكثر دو بر از چهار بر حياط، ديوارهاي كه ح مشروط بر آن  حياط تخلية خروج دوربندي شده با ديوار يا حصار منتهي ساخت،

شوند،  اي كه به اين منظور استفاده مي هاي دوربندي شده حياط. حصار محوطه باشند  خارجي مربوط به همان بنا و برهاي ديگر
 15داقل مترمربع سطح، در فاصلة ح 5/1معادل   بايد آن اندازه وسعت داشته باشند كه در آن به ازاي هر يك از متصرفان بنا،

  .متري تا ديوارهاي خارجي بنا فراهم باشد

  

  هاي تجمعي هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه 3-6-14

  كليات 1- 3-6-14
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ها، ميزها، صحنه نمايش، تجهيزات و از اين قبيل باشند، بايد عالوه بر رعايت ضوابط  هاي تجمعي كه داراي نشيمنگاه تصرف
  .، با ضوابط اين بخش نيز مطابقت نمايند10ـ6ـ3 تا 2ـ6ـ3مندرج در بندهاي عمومي 

 ي تصرف تجمعيخروج اصل 2- 3-6-14

كافي  پهنايخروج اصلي بايد داراي . خروج اصلي باشند يكبايد داراي  نفر 300داراي بار تصرف بزرگتر از  تصرفهاي تجمعي
خروج اين الزم كليه راههاي خروج باشد كه به عرض مجموع نبايد كمتر از  پهنا، اما اين باشدحداقل نصف بار تصرف معادل با 
حداقل يك  مشرف بهشود، خروج اصلي بايد  بندي مي دستهتجمعي تصرف  در گروهچنانچه كل ساختمان . شوند ميمنتهي 
  .شود كه به يك خيابان يا راه عمومي متصل مي متر باشد 3 شده با عرض حداقلن فضاي اشغالبه يك  خيابان يا

مشخص نشده است يا به طور واضح كه در آن راه خروج اصلي ) ها مانند استاديوم(تجمعي بزرگ رفهاي در تص :استثناء
ها مجازند در اطراف محيط ساختمان پراكنده باشند به شرط آنكه كل  خروج اصلي وجود دارد، خروجراه جايي كه چندين 

  .درصد عرض الزم نباشد 100عرض خروج كمتر از 

  راصلي تصرف تجمعيهاي غي خروج 3- 3-6-14

هاي ديگري  نفر، بايد عالوه بر دسترسي به خروج اصلي، خروج 300داراي بار تصرف بزرگتر از  تصرفهاي تجمعيدر هر تراز از 
نيز موجود باشد كه ظرفيت آنها برابر با حداقل نيمي از تعداد متصرفان همان تراز بوده و با ساير ضوابط در مورد تعداد و 

  .ها مطابقت داشته باشد خروجشرايط استقرار 

مشخص نشده به طور واضح كه در آن راه خروج اصلي ) ها مانند استاديوم(تجمعي بزرگ در تصرفهاي  :استثناء  

ها مجازند در اطراف محيط ساختمان پراكنده باشند به شرط آنكه  خروج اصلي وجود دارد، خروجراه است يا جايي كه چندين 
  .درصد عرض الزم نباشد 100كل عرض خروج كمتر از 

  هاي انتظار و سرسراها سالن 4- 3-6-14

به داخل ساختمان پذير نيست،  امكانصندلي خالي  دستيابي بهكه افراد در زماني كه  در تئاترها و تصرفهاي مشابه تجمعي
راههاي الزم آزاد پهناي يد يا فضاي مشابه نباسرسرا ، چنين كاربرد شده و در سرسرا يا فضايي مشابه به انتظار باشندپذيرفته 
 105صلب ثابت با ارتفاع حداقل هاي  با نردهدائمي محكم يا جدارهاي اينگونه فضاهاي انتظار بايد توسط . را مختل نمايدخروج 
هاي  ها و خروج كليه وروديبه وسيله اگر مستقيماً  ي انتظاراينگونه سرسراها. از راههاي خروج الزامي جدا شوندمتر  سانتي

هاي  ها يا خروج وروديچنين بدون مانع و مستقيم به هر يك از  داالنمتصل نباشد، بايد يك گذر يا  معبر عموميلي به اص
  .دناصلي داشته باش

  داخلي هاي  خروج بالكن يراهها 5- 3-6-14

منتهي شدن اين راه . نفر بيشتر نباشد، مجاز است فقط يك راه خروج داشته باشد 50هاي داخلي كه بار تصرف آنها از  بالكن
  .خروج به طبقة زير بالمانع است

منتهي شدن . نفر است، بايد حداقل دو راه خروج دور از هم داشته باشند 100تا  51هاي داخلي كه بار تصرف آنها  بين  بالكن
  .اين دو راه خروج به طبقة زير بالمانع است

هاي خروج  شود و بايد براي آنها راه ، يك طبقة مجزا محسوب مينفر بيشتر است 100هاي داخلي كه بار تصرف آنها  از  بالكن
  .به تعداد و عرض كافي مطابق ضوابط اين مقررات درنظر گرفت

 هاي تجمعي تصرف براي راههاي خروج پهناي 6- 3-6-14
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  :بودن، فراهم سازندمشمول آزاد راههاي خروج بايد ظرفيت كافي را مطابق كليه موارد زير، در صورت  پهناي

 يا كمتر و عمق كف پلهمتر  ميلي 180 هايي با ارتفاع براي هر متصرف در مورد پلهمتر  ميلي 8پهناي حداقل بايد  .1
  .فراهم گردد ي متواليها به صورت افقي بين لب كف پلهگيري شده  ، اندازهيا بزرگترمتر  ميلي 280

 بايد حداقلي كه اين ارتفاع مجاز دانسته شده باشد، متر، در جاي ميلي 180 باالتر ازمتر ارتفاع پله  ميلي 5/2 براي هر .2
 .پله براي هر متصرف درنظر گرفته شود اضافي متر پهناي ميلي 15/0

هر متصرف در ه ازاي ضافي بمتر پهناي ا ميلي 2 حداقل بايد نياز دارد، رونده پاييندر جايي كه راه خروج به پله  .3
 ،دستگردي دسترسي ندارند  هيچ ميلهمتري از هر طرف به  سانتي 75 پله كه در فاصله افقي پهنايهايي از  بخش

 .منظور گردد

 است، بايد حداقل) درصد 8شيب (واحد افقي  12واحد عمودي در  1دار كه شيب آنها بيشتر از  راههاي خروج شيب .4
آنها كمتر از  دار كه شيب راههاي خروج مسطح يا شيببراي . آزاد براي هر متصرف داشته باشند متر پهناي ميلي 6
هر متصرف ه ازاء آزاد بمتر پهناي  ميلي 5 است، بايد حداقل) درصد 8شيب (واحد افقي  12واحد عمودي در  1

 .داشته باشند

 . بديهي است كه ساير ضوابط مربوط به حداقل پهناي الزامي راههاي خروج نيز بايد رعايت شوند: توجه

  فاصله تردد 7- 3-6-14

 تا يك در خروج بيشتر از هاي بدون شبكه بارنده مسافت پيمايش كه در ساختمانبه نحوي قرار گيرند يد ها و راهروها با خروج
خودكار تاييدشده  هاي داراي شبكه بارنده در ساختمان مسافت پيمايش. اشدنب )در امتداد خط ترددگيري شده  اندازه(متر  60

در امتداد راهروها  اند، مسافت تردد ها در نظر گرفته شده رديف صندلي در جايي كه راهروها در بين. متر باشد 75بيش از نبايد 
  .شود ميگيري  ها اندازه و راه دسترسي به راهرو بدون تردد از روي صندلي

. تجاوز نمايدمتر  120 هر صندلي تا بيرون ساختمان نبايد ازاز  مسافت تردد، محل نشستن در فضاي بازدر : استثناء

 .شود نميمحدود  2و  1نوع ارهاي يالت ساختتسهدر  مسافت تردد

  مسير مشترك تردد 8- 3-6-14

اي كه شخص به دو مسير تردد به دو خروج مستقل دسترس داشته باشد، نبايد بيش  مسير مشترك تردد از هر صندلي تا نقطه
  .متر باشد 9از 

  .متر باشد 23تواند حداكثر  دد ميمتصرف نباشند، مسير مشترك تر 50براي فضاهايي كه داراي بيش از  :استثناء  

  هاي همجوار مسير از بين رديف 8-1- 6-14- 3

صندلي بين دو  24گذرد، نبايد بيش از  هاي بين دو راهرو مي در جايي كه يكي از دو مسير تردد از بين يك رديف صندلي
متر به اضافه  سانتي 30برابر با عدد ثابت راهرو وجود داشته باشد، و حداقل پهناي آزاد بين دو رديف صندلي بين دو راهرو بايد 

به عنوان مثال اگر تعداد صندليها بين دو راهرو . متر به ازاي هر صندلي اضافه بر هفت صندلي بين دو راهرو باشد سانتي 5/1
  .متر سانتي 5/49) = 5/1×  13+ ( 30: صندلي باشد، حداقل فاصله بين دو رديف صندلي برابر است با 20

  تجمعي راهروهاي الزامي 9- 3-6-14

نمايش يا تجهيزات مشابه باشد بايد به راهروهاي  هاي ها، ميزها، محل كه شامل صندلي تجمعيدر تصرف تحت هر بخش 
راههاي دسترس به راهرو براي ميزها و صندلي . خروج مطابق اين بخش مجهز شوند ها يا درگاههاي دسترس منتهي به خروج
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  .باشد 2-4- 13-6 ها بايد مطابق بخش

  راهرو پهناي حدقل 1- 9- 6-14- 3

  :آزاد راهروها بايد به شرح زير باشند پهنايحداقل 

   متر سانتي 120 طرف محل نشستن دارند،دو كه در هر اي   پلهراهروهاي ـ براي 1

  متر سانتي 90 صندلي مربوط نيست، 50در جايي كه راهرو به بيش از  :استثناء

  متر سانتي 90 ،هستند راي محل نشستن تنها در يك طرفداكه اي  پلهراهروهاي ـ براي 2

  دستگرد و محل نشستن  بين ميلهمتر  سانتي 60 دستگرد تقسيم شده است،  ـ در جايي كه راهرو با ميله3

  متر سانتي 105 ـ براي راهروهاي مسطح يا شيبدار كه در هر دو طرف محل نشستن دارند،4

  :هااستثناء

  متر سانتي 90 صندلي نيست، 50اي بيش از در جايي كه راهرو بر - الف

 متر سانتي 75صندلي نيست،  14در جايي كه راهرو مربوط به بيش از   - ب

 

  متر سانتي 90 ا شيبداري كه تنها در يك طرف محل نشستن دارند،يبراي راهروهاي مسطح  -5

  متر سانتي 75صندلي نيست،  14در جايي كه راهرو مربوط به بيش از  :استثناء

  راهرو پهناي 2- 9- 6-14- 3

حوزه سرريز  .فراهم سازدريزند،  هاي مربوط به راهرو مي حوزهبراي تعداد افرادي كه از  را بايد ظرفيت خروج كافي راهرو پهناي
فرض بايد تعيين حوزه سرريز به راهرو، در هنگام . شود مي تخليهبخشي از فضاي كلي است كه به آن قسمت از راهرو به راهرو 
به عنوان  .شود استفاده ميها  ظرفيت خروج وتعداد افراد با تناسب بين  كه از كليه راههاي خروج به طور متعادل برآن باشد

هاي صندلي به دو راهرو دسترس داشته باشند، از هر راهرو نيمي از افراد هر رديف براي  مثال چنانچه يك مجموعه رديف
  . كنند خروج استفاده مي

  

  وهاراهرتجميع  3- 9- 6-14- 3

براي خروج را ايجاد نمايند، ظرفيت خروج الزم آن مسير واحد شوند تا يك مسير پيمايش  مي تجميعدر جايي كه راهروها 
  .نبايد كمتر از مجموع ظرفيت الزم آن راهروها باشد

  يكنواخت پهناي 4- 9- 6-14- 3

  .باشدن اسهمالزم بايد  پهنايهر دو جهت امكان دارد،  بههايي از راهروها كه خروج  آن بخش

  هاي تجمعي ها در تصرفانتهاي راهرو 5- 9- 6-14- 3

داراي فضاي تجميع كه يا مدخل اصلي ، درگاه، ي انتظار، سرسرا)متقاطع(عرضي راهروي يك بايد به  هر انتهاي يك راهرو
  .، ختم شودباشند به يك خروجرس دست

  :استثناءها
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  .شته باشندطول دامتر  سانتي 600 بست نبايد بيش از راهروهاي بن .1
جاي  24حداكثر بست  در قسمت بنكه راهرو است در جايي مجاز متر  سانتي 600 تر از بست طوالني راهروهاي بن .2

داراي حداقل شود كه  گيري مي نشيمنگاه اندازهكه در امتداد يك رديف  فاصله دارد نسبت به راهروي ديگر نشستن
 .رديف استآن در صندلي  7اضافه بر ازاي هر صندلي به متر  ميلي 15متر به عالوه  سانتي 30 عرض آزاد

  هاي تجمعي ها در مكانراهروموجود در موانع  6- 9- 6-14- 3

 13- 24-6 خشت با شرايط بمطابقكه در هاي دستگرد   نبايد هيچ مانعي وجود داشته باشد، مگر ميلهها الزم راهرو پهنايدر 
  .باشند

  رو راهها به  نشيمنگاه عرض آزاد دسترس 10- 3-6-14

 30 نبايد كمتر ازها  بين رديفدسترسي  روي، حداقل عرض آزاد راهاستصندلي يا كمتر  14داراي  در جايي كه هر رديف
. شود گيري مي اندازهعقبي افقي آزاد از پشت رديف جلويي و نزديكترين جلوآمدگي رديف له باشد كه به صورت فاصمتر  سانتي

حالتي كه نشيمنگاه صندلي به  ها در گيري بايد با صندلي تاشو هستند، اندازهخود ه ها داراي نشيمنگا در جايي كه صندلي
ها بايد با حالت  گيري اندازه، در آن رديفوجود صندلي بدون نشيمنگاه خودتاشو  در صورت. حالت ايستاده است انجام شود

د، فاصله بندي بين رديفها بايد در حالتي كه هايي كه دسته تاشو دارن در مورد صندلي. ها انجام شود افقي نشيمنگاه صندلي
  .دسته صندلي ها پايين است، تعيين شود

  دسترسي از دو طرف  10-1- 6-14- 3

محل نشستن  100، نبايد در هر رديف بيش از هستندراهرو يا درگاه انتها داراي در هر دو  ههايي ك در مورد رديف صندلي
به ازاي هر صندلي متر  ميلي 8 بايدكه در باال ذكر شد،  بين رديفهامتر  نتيسا 30 به حداقل عرض آزاد. وجود داشته باشد

  .تجاوز نمايدمتر  سانتي 55 اما عرض آزاد حداقل الزم نيست از. گرددافزوده  صندلي 14اضافه بر 

  از يك طرفدسترسي  3-6-14-10-2

به ازاي هر صندلي متر  ميلي 15 يا درگاه هستند، ي ميان رديفيدر مورد رديف صندليهايي كه تنها در يك انتها داراي راهرو
 55كه از  شود، اما حداقل عرض آزاد الزم نيست افزودهبين رديفها بايد متري  سانتي 30 به حداقل عرض آزاد، 7 از تر اضافه
زاد از صندلي گيرد، افزايش عرض آ در اين حالت با توجه به اين كه خروج تنها از يك سمت انجام مي. بيشتر شودمتر  سانتي

طول مسير پيمايش خروج از  در هر صورت. تواند به صورت تك تك براي هر صندلي محاسبه و اعمال گردد هفتم به بعد مي
در . گرددمتر  9 اي كه شخص امكان انتخاب دو مسير پيمايش به دو خروج را دارد، نبايد بيش از تا نقطه محل نشستنهر 

ديگر برود،  يبه طرف يك راهرو ها نشيمنگاهرديف از مابين عبور با راهرو ميان يك يش از جايي كه يكي از اين مسيرهاي پيما
 و حداقل عرض آزاد بين رديفها براي رديف بين دو راهرو بايد بين دو راهرو وجود داشته باشدمحل نشستن  24از  نبايد بيش

  .ر رديف بين راهروها باشدد 7به ازاي هر صندلي بيشتر از متر  ميلي 15 ه عالوهمتر ب سانتي 30

  

  هاي تجمعي هاي مكان تردد راهروهاي ميان رديفسطوح پوشش  11- 3-6-14

سطح پوشش بايد از شيبراهي با ) درصد5/12شيب (واحد افقي  8واحد عمودي در  1با شيب كمتر از  ها ميان رديف راهروهاي
از تعداد  بايد) درصد 5/12شيب (واحد افقي  8عمودي در واحد  1راهروهاي با شيب بيشتر از  .غيرلغزنده تشكيل شده باشند

-11- 14-6- 3 كه در تمام عرض راهرو امتداد داشته باشند و مطابق بخشهايتشكيل شده باشند هايي  متوالي كف و ارتفاع پله
  .باشند 3- 11- 14-6- 3تا  1
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  ها كف پله 11-1- 6-14- 3

  .ابعادي برخوردار باشندساني يكو از متر بوده  سانتي 28 ها بايد حداقل عمق كف پله

  .باشدمتر  ميلي 5 هاي مجاور نبايد بيش از رواداري ميان كف پله :استثناء

  ها پلهارتفاع  11-2- 6-14- 3

متر و  سانتي 10 نبايد كمتر از ها پلهارتفاع پيروي كند، شيب فضاهاي نشستن مجاور از  هاي راهرو پلهمسير در جايي كه شيب 
  .يكنواخت باشدر بوده و بايد در هر خيز مت سانتي 20بيش از  

  :استثناءها

خطوط ديد كافي را نشستن مجاور هاي  شيب مكانمحدود شود كه تغييرات اي  دامنهبايد به  پلهيكنواختي ارتفاع نا .1
 متر تجاوز كند، موقعيت دقيق چنين ميلي 5هاي متوالي از  نايكنواختي بين ارتفاع پله در جايي كه. حفظ نمايد

. گردد مشخصيكنواخت آمده ارتفاع نا پيشيا لبه بر دماغه  پله هرمتمايز روي نشانگر هايي بايد با يك نوار  نواختييكنا
نوار از نوار عالمتگذاري لبه بايد كامالً . عرض داشته باشدمتر  ميلي 50 و حداكثرمتر  ميلي 25 اين نوار بايد حداقل

  .باشدتغيير كف متمايز عالمتگذاري 
نشستن مجاور براي حفظ خطوط ديد هاي  مكانشيب همامنگي با در جايي كه متر  سانتي 23تا حداكثر  هاي لهپارتفاع  .2

 .استضرورت دارد، مجاز 

  كفغيير نوار عالمتگذاري ت 11-3- 6-14- 3

كف پله  كه موقعيت هر نصب شود بطوريآمده  كف بايد روي هر كف پله در قسمت لبه پله يا لبه پيشتغيير نوار عالمتگذاري 
  .باشدمتر  ميلي 50 حداكثرمتر و  ميلي 25 اين نوار بايد داراي عرض حداقل. در سراشيبي به راحتي قابل مشاهده و واضح باشد

  هاي نشستن تثبيت محل 12- 3-6-14

  .شوند هاي نشستن بايد با ايمني كامل به كف تثبيت  هاي تجمعي، محل مكاندر 

  

  :استثناءها

و ، براي نشستنپلكاني شيبدار يا كفهاي هاي  كفيا بخشهاي مربوط به آن بدون  ي تجمعيها مكاندر محلهايي از  .1
  .ها به كف الزامي نيست صندلي، بستن صندلي يا كمتر 200داراي 

پلكاني يا بخشهاي مربوط به آن داراي ميز و صندلي و بدون كفهاي شيبدار يا كفهاي هاي تجمعي  مكاندر محلهايي از  .2
 .ها به كف الزامي نيست كم كردن صندليبراي نشستن، مح

براي نشستن و داراي پلكاني يا بخشهاي مربوط به آن بدون سطوح شيبدار يا كفهاي هاي تجمعي  مكاندر محلهايي از  .3
كامالً به  بايد ها شوند و يا صندلي بستهتايي به يكديگر 3ها بايد به صورت گروهي حداقل  صندلي، صندلي 200بيش از 

 .دندكف محكم گر

طراحي و قابل تفكيك  نحوه قرارگيري محل نشستن، بخش غير پذيري كه انعطافهاي تجمعي  مكاندر محلهايي از  .4
صندلي وجود دارد، محكم  200حداكثر پلكاني قرار داشته و  روي ترازهايبر فضا است و محل نشستن  عملكرد

بايد  ها ي بين رديفو راهروها هاي پلكاني كفن، دهنده محل نشست هاي نشان نقشه. ساختن آنها به كف، الزامي نيست
 .ارائه شوندمرجع صدور پروانه و كنترل ساخت به  براي تأييد
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ديوارهاي ها،  گذاري، حفاظ نردهتوسط هاي نشستن  محلكه از بقيه هاي تجمعي  مكاندر محلي از  ها صندليي از گروه .5
در هر گروه موجود محل نشستن  14باشند و بيش از  تراز  اند و داراي كفهاي جدا شدهديگر  موانع مشابهيا كوتاه 

 .نيست، محكم كردن صندلي ها به كف الزامي نيست

ديوارهاي كوتاه يا موانع ها،  گذاري، حفاظ نردهصندلي هاي درنظر گرفته شده براي نوازندگان يا ديگر مجريان كه با  .6
 .ندبه محكم شدن به كف ندار الزامياند،  مشابه ديگر جدا شده

  هاي دستگرد  ميله 13- 3-6-14

 185متر را طي كنند و طول افقي آن بيش از  سانتي 25كه ارتفاعي بيش از  درصد 5راهروهاي شيبدار داراي شيب بيش از 
  .هاي دستگردي كه در كنار يا در عرض راهرو قرار گرفته اند، مجهز شوند  هاي راهرويي بايد با ميله و پله متر باشد، سانتي

  :ناءهااستث

و محل نشستن در هر ) درصد 5/12شيب ( واحد افقي  8واحد عمودي در  1براي راهروهاي شيبدار با شيب كمتر از  .1
  .هاي دستگرد نيست  به ميله الزاميدو طرف، 

شته هاي دستگرد مطابقت دا  كه با الزامات قابليت با دست گرفتن ميله ر كنار راهرووجود نرده يا حفاظي د در صورت .2
 .دستگرد نيست  به ميلهالزامي ، باشد

 

  پيوسته ناهاي دستگرد   ميله 1- 13- 6-14- 3

با  ،در فواصل كمتر از پنج رديفبه تناوب هاي دستگرد بايد   در جايي كه در دو طرف راهرو، محل نشستن وجود دارد، ميله
ستن تسهيل شده و امكان عبور از يك منقطع شوند تا دسترسي به محل نشدر امتداد آن  هايي يا شكستگي خاليايجاد فواصل 

متر  سانتي 90و حداكثر متر  سانتي 55 اين فواصل خالي بايد داراي عرض آزاد حداقل. طرف راهرو به طرف ديگر فراهم گردد
بايد داراي انتهاي گرد شده يا خميدگي ها  در اين قسمتهاي دستگرد   شود و ميله گيري مي باشند كه به صورت افقي اندازه

  .شندبا

  هاي دستگرد مياني  ميله 2- 13- 6-14- 3

ير متري ز سانتي 30 مياني اضافي تقريباً در  بايد يك ميلهاند،  قرار گرفتههاي دستگرد   اي ميله پلهراهروي جايي كه در وسط  در
  .دستگرد اصلي وجود داشته باشد  ميله

  هاي تجمعي  مكان) هاي پناه جان(هاي  حفاظ 14- 3-6-14

  .باشند 3-14- 14- 6- 3تا  1-14- 14- 6- 3 مطابق شرايط بخشهاي دبايهاي تجمعي  انهاي مك حفاظ

  ها مياني يا عرضي بين رديفراهروهاي  14-1- 6-14- 3

هايي  حفاظپايين قرار دارند، بايد داراي  زمينباالي كف يا متر  سانتي 75 كه در فاصله بيش ازها  عرضي بين رديفراهروهاي 
  .باشند 6- 4-6- 3 مطابق شرايط بخش

دهد، بايد  پايين روي مي زمينو كف مجاور يا  ها عرضي بين رديفيا كمتر بين راهروي متر  سانتي 75 در جايي كه تغيير ارتفاع
  .باالي كف راهرو فراهم گرددمتر  سانتي 65حداقل هايي در  حفاظ

يا بيشتر، باالي كف متر  انتيس 60 قرار دارند،عرضي هايي كه جلو راهروي  صندلي هاي در جايي كه پشتي :استثناء

  .نيستتأمين حفاظ  د، نيازي بهنباشباال آمده مجاور راهرو 
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   ها ناگزير حفاظـ ارتفاع  خط ديد 14-2- 6-14- 3

متر  سانتي 75 ا بيشتر ازپجايي كه بلندي كف يا ارتفاع جاي آمده است، در  3-14-14- 6- 3الزامات  دربه غير از آنچه كه 
در هر قرار گيرد، مجاور ممكن است در خط ديد محل نشستن  نردهيا بند پيشاني  لبهپاييني است و نسبت به كف يا تراز 

  .تعبيه گرددمتر  سانتي 65 حداقل ارتفاعداراي   6- 4-6-3 بخشحفاظ مطابق الزامات بند  نرده يا لبهبايد صورت 

  ها ي بين رديفدر انتهاي راهروها  حفاظ 14-3- 6-14- 3

حفاظ لبه  باالي كف يا تراز پاييني قرار دارد، بايدمتر  سانتي 75 بيش از) در انتهاي پاييني راهرو( رودر جايي كه كف راه
و به داشته  متر ارتفاع سانتي 90 بايد حداقلحفاظ لبه  اين. در عرض كامل راهرو تعبيه گردد 6- 4-6- 3 مطابق الزامات بخش

  .آن و لبه دماغه نزديكترين كف پله راهرويي باشدمتر اندازه مايل بين باالي  سانتي 105عالوه حداقل 

  بار تصرف در نشيمنگاه نيمكتي 15- 3-6-14

 فرد براي هر 1شود، تعداد افراد بايد براساس  استفاده مينشيمن براي محل نشستن  از نيمكتبه جاي صندلي  در جايي كه
  .طول نيمكت باشدمتر  سانتي 45

  

  تجاري/هاي كسبي در تصرفهاي خروج  ضوابط اختصاصي راه 3-6-15

  كليات 3-6-15-1

، و نيز ضوابط 10ـ6ـ3تا  2- 6ـ3هاي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  تجاري، راه/هاي كسبي در تصرف
  .اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  تجاري/هاي كسبي  دسته بندي فرعي تصرف 2- 3-6-15

  :شوند بندي مي ها ارائه كرديده است به صورت زير دسته ي براي آنتجاري كه ضوابط اختصاص/هاي كسبي تصرف

متر مربع يا بيش از سه طبقه مختص به امر  2800تجاري كه مجموعه سطح ناخالص بيشتر از /هاي كسبي تصرف -گروه آ
  .فروش كاال دارند

  :به صورت زير -گروه ب

متر مربع با سه طبقه و كمتر مختص به  2800تا  280تجاري كه مجموعه سطح ناخالص بيشتر از /هاي كسبي تصرف - 1-ب
  .امر فروش كاال دارند

متر مربع و كمتر و دو يا سه طبقه مختص به امر فروش كاال  280تجاري كه مجموعه سطح ناخالص /هاي كسبي تصرف - 2-ب
  .دارند

  دوربندي الزامي راه خروج 3- 3-6-15

هاي داخلي كه به عنوان راه خروج مورد  راه ها يا شيب ز زمين، تمام پلكانتجاري بيش از يك طبقه از ترا/هاي كسبي در تصرف
هايي كه فقط يك طبقة زيرزمين را به  پلكان. دوربندي شوند 3-3- 3-6-3بايد مطابق ضوابط بخش   گيرند، استفاده قرار مي
  .دهند نياز به دوربندي ندارند همكف ارتباط مي

  تراز خروج به معبر 3-6-15-4

دي كه به سبب موقعيت و شيب زمين و نيز مشخصات طراحي بنا، دو طبقه روي هم قرار داشته باشد و هر كدام از در موار
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خروج اصلي نيز استفاده مي /ها به عنوان ورود درگاه  و از آن  شود، طريق يك درگاه خروج مستقيماً  به معبر عمومي مرتبط مي
تابع ضوابط مشروح مربوط به طبقات همكف   ر خواهد آمد و از لحاظ خروج،شود، طبقات مزبور به عنوان طبقه همكف به شما

  .در اين مقررات خواهد شد

  بار تصرف طبقه همكف 5- 3-6-15

هاي همكف خيابان بايد براي بار تصرف طبقه همكف خيابان به عالوه بار  تجاري گروه آ و ب، خروج/هاي كسبي  در تصرف
  .شوند در نظر گرفته شود كه از طريق طبقه همكف به خيابان تخليه مي هايي ها و شيبراه پله تصرف آن راه

  دسترس مستقيم خروج در هر طبقه 3-6-15-6

عرض اين . ، مستقيماً به يك خروج منتهي شود)aisle(هاي تجاري گروه آ بايد حداقل يك راه ارتباطي يا راهرو در تصرف
  .متر كمتر باشد سانتي 150راهرو نبايد از 

  ديوار اصلي خروج3-6-15-7

در مواردي كه درهاي ورود مشتريان فقط در يك بر يا يك ديوارخارجي بنا قرار دارد، بايد حداقل 
3

2
مجموع عرض خروج  

  .مقرر شده براي بنا در همان ديوار تأمين گردد

  خروج بدون كنترل كردن مشتري 3-6-15-8

ها بايد در موقعيتي باشند كه براي دسترسي به آنها  نيازي به عبور از  از خروجهاي بزرگ، دست كم نيمي  در فروشگاه
  .ها شود هاي دسترسي به خروج و به طور كلي هيچ عاملي نبايد مانع راه  راهروهاي كنترل و پرداخت بهاي اجناس نباشد،

  هاي انباري هاي صنعتي و تصرف هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه 3-6-16

  كليات 3-6-16-1
، و 10- 1-3تا  2-1-3هاي خروج بايد برحسب مورد، با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  هاي صنعتي وانباري، راه در تصرف

  .نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  هاي افقي با دو در استفاده از يك در كشويي در خروج 3-6-16-2

هاي افقي با دو در حريق محافظت شوند، فقط نخستين در مسير خروج را  خروج هاي صنعتي وانباري ، چنانچه در تصرف
اين در به طور معمول باز . شو انتخاب كرد از نوع كشويي افقي خودكار بسته 12- 2- 4-6-3توان با رعايت ضوابط بخش  مي

شوي اين درها  نظام خود بسته. ودش دهنده دود، به طور خودكار بسته مي مانده و فقط در صورت وقوع حريق، با فرمان تشخيص
  .شو باشد در دوم بايد از نوع خودبسته. بايد مورد تاييد  كارشناس حفاظت از حريق قرار گيرد

  كاربرد نردبان فرار از حريق 3-6-16-3

تار، متصرف مجاز است، مشروط بر آنكه ساخ 3انباري، نردبان فرار از حريق براي استفاده حداكثر  هاي صنعتي و در تصرف
  .رسيده باشدمرجع كنترل ساخت چگونگي نصب و نوع استفاده از آن به تاييد 

  هاي فرار كاربرد سرسره 3-6-16-4

هاي فرار تأييد  شده، به عنوان خروج اضطراري استفاده  توان از سرسره استثنائاً مي  هاي صنعتي و انباري پرمخاطره، در تصرف
  .ين وسيله آشنايي كامل يافته و به طور منظم، فرار با آنها را تمرين كنندكرد، مشروط بر آنكه تمام متصرفان با ا
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  ذخيره 3-6-17
  

  ضوابط اختصاصي ديگر فضاهاي تاسيساتي و خدماتي  3-6-18

  سوزي و كوره هاي ديگ بخار، زباله اتاق 3-6-18-1
مربع است و تجهيزات سوختي با ظرفيت متر  45هاي كوره، كه مساحت آن بيش از  سوزي و اتاق هاي ديگ بخار، زباله اتاق

كيلوژول بر ثانيه در آنها وجود دارد، دو درگاه دسترس خروج الزامي  422000يا ) يو بر ساعت تي بي( 000/400متجاوز از 
در جايي كه دو درگاه دسترس خروج الزم است و مجاز است كه يكي از آنها نردباني ثابت يا يك دستگاه پله با كف . است
  .هاي دسترس خروج بايد با فاصلة افقي برابر با نصف بلندترين اندازة افقي اتاق، از يكديگر جدا شوند درگاه. ب باشدمتناو

  هاي تهويه و تبريد اتاق دستگاه 3-6-18-2

اشته متر مربع دارند، نبايد كمتر از دو خروج يا دو در دسترس خروج د 90هاي تهويه و تبريد، كه مساحت بيش از  اتاق دستگاه
هاي دسترس خروج بايد با فاصلة  درگاه. باشند و مجاز است كه يكي از آنها نردباني ثابت يا يك دستگاه پله با كف متناوب باشد

  .افقي برابر با نصف بلندترين اندازه افقي اتاق از يكديگر جدا شوند

خروج يا درگاه دسترس خروج قرار داشته  متري از يك 45هاي تهويه و تبريد بايد در محدودة  هاي اتاق دستگاه تمام بخش
  .مجاز است 1-2- 3-6- 3افزايش طول مسير پيمايش مطابق بخش . باشند

  .شو باشند درها بايد كيپ نصب شوند و از نوع خودبسته. نظر از بار تصرف، بايد در جهت تردد خروج بچرخند درها، صرف

  )ها سردخانه(هاي سردشده  فضاها يا اتاق  3-6-18-3

درجه سلسيوس  20كه در دماي كمتر از  6متر مربع يا بيشتر، حاوي سردكنندة تبخيري 90هاي داراي مساحت كف  انهسردخ
طول مسير پيمايش بايد مطابق . شوند، بايد به حداقل دو خروج، يا دو در دسترس خروج، دسترسي داشته باشند نگهداري مي

ه با شبكة بارندة خودكار استاندارد محافظت نشده باشد، تمام تعيين شود، اما اگر سردخان 1-2- 3- 6- 3الزامات بخش 
خروج از . متري از  يك خروج يا در دسترس خروج قرار داشته باشند 45هاي فضا يا اتاق سرد شده  بايد در محدوده  بخش

  .هاي مجاور مجاز است طريق سردخانه

  تأسيساتي هاي شبكه فلزي و راهروهاي ها، كف هاي خروج گالري راه 3-6-18-4

هاي شبكة فلزي كه براي روشنايي و دسترسي به تأسيسات كاربرد دارند،  ها و كف هاي خروج از راهروهاي تأسيساتي، گالري راه
  .را برآورده سازند) 2-ص(هاي گروه  بايد الزامات تصرف

  :استثناءها

  .متر مجاز است سانتي 60براي راهروهاي تأسيساتي روشنايي و دسترسي به تأسيسات، پهناي حداقل .1
 .ها نيازي به دوربندي ندارد پلكان الزامي در اين نوع مكان .2

 .هاي مارپيچي مجازاست متر، نردبان يا پله سانتي 60هاي با حداقل پهناي  هاي خروج، پلكان در اين راه .3

خروج از راه . در جايي كه راه فرار به يك كف يا بام وجود داشته باشد، راه خروج دوم از اين فضاها الزامي نيست .4
 .هاي مارپيچي در راه فرار مجاز است هاي با كف متناوب يا پله ها ، پله نردبان

  

                                                
6  Refrigerant evaporator 
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  فرار اضطراري و نجات 3-6-19

  كليات  3-6-19-1

هاي خروج الزامي مقرر شده در اين فصل، بايد تمهيداتي نيز  هاي مسكوني و مراقبت تندرستي، عالوه بر راه در گروه تصرف
هاي خوابي كه در طبقة ششم و پايينتر قرار دارند،  ها و نيز اتاق زيرزمين. بيني گردد اري و عمليات نجات پيشبراي فرار اضطر

چنين بازشويي بايد . بايد براي فرار اضطراري و نجات، حداقل يك بازشوي بيروني مطابق شرايط اين بخش داشته باشند
  .ا حياط باز شود، يك صحن ي)كوچه يا خيابان(مستقيماً به معبر عمومي 

  : استثناءها

  .هاي كامالً مجهز به شبكة بارندة خودكار استاندارد ساختمان .1
شود و به دو خروج دور  هاي خواب داراي يك در، كه مستقيماً به كريدور داراي درجة مقاومت در برابر آتش باز مي اتاق .2

 .از هم، در دو جهت مخالف، دسترس دارد
 .هاي فرار اضطراري و نجات ندارند متر نيازي به پنجره سانتي 200تر از  كوتاههايي با ارتفاع سقف  زيرزمين .3

  حداقل سطح بازشو  3-6-19-2
  .متر مربع باشند 55/0بازشوهاي فرار اضطراري و نجات بايد داراي بازشوي آزاد مفيدي به اندازة حداقل 

متر  46/0هاي فرار اضطراري و نجات مجاز است تراز زمين، حداقل بازشوي آزاد مفيد براي بازشو در كف هم :استثناء

  .مربع باشد

  حداقل ابعاد بازشو   3-6-19-3
ابعاد آزاد مفيد بازشو بايد . متر باشد سانتي 50متر و حداقل عرض اين بازشو بايد  سانتي 60حداقل ارتفاع آزاد مفيد بازشو بايد 
  .نتيجة عملكرد معمولي بازشو باشد

  ع از كفحداكثر ارتفا  3-6-19-4
  .متر از كف باشند سانتي 110بازشوهاي فرار اضطراري و نجات بايد داراي لبة زيرين بازشوي آزاد، با ارتفاع حداكثر 

  ضوابط عملياتي  3-6-19-5

هاي  ها، شبكه كلون. بازشوهاي فرار اضطراري و نجات بايد از درون اتاق، بدون كليد يا هر وسيلة ديگر، قابل بازشدن باشند
كه حداقل  هاي حفاظ و ديگر وسايل مشابه مجاز است كه بر روي بازشوي فرار اضطراري نصب شوند، به شرط آن ، ميلهتوري

مطابقت داشته باشد و اين وسايل، بدون استفاده از كليد يا  3-19-6-3و  2-19-6-3هاي  اندازة آزاد مفيد بازشو با بخش
  . جايي باشند ي باز كردن  بازشو، بايد از داخل اتاق قابل آزادشدن يا جابهوسيلة ديگر و يا نيرويي بيش از نيروي الزم برا

  هاي پنجره چاه  3-6-19-6

- 6- 3بازشوي فرار اضطراري و نجات، كه ارتفاع كف آن در زير سطح زمين مجاور است، بايد داراي چاه پنجره مطابق شرايط 
  :باشد 2- 6- 19- 6- 3و 19-6-1

  حداقل اندازه  1- 6- 6-19- 3

اد افقي آزاد چاه پنجره بايد امكان باز شدن كامل بازشوي فرار اضطراري را فراهم و يك بازشوي آزاد مفيد قابل دسترس، با ابع
  .متر ايجاد كند سانتي 90متر مربع،  با اندازة حداقل  84/0سطح حداقل 

  ها ها يا پله نردبان  2- 6- 6-19- 3
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عرض . هاي دايم اضافي و تأييد شده مجهز شود بايد به نردبان، يا پله متر، سانتي 110پنجره با عمق عمودي بيش از   چاه
 15متر و حداكثر  سانتي 8هاي نردبان بايد حداقل  ميله. متر باشد سانتي 30هاي نردباني بايد حداقل  ها يا ميله داخلي نردبان

بازشوي فرار . متر باشد سانتي 46حداكثر فاصلة جاي پاهاي متوالي روي نردبان بايد . متر از ديوار جلو آمده باشند سانتي
ها، مذكور در  هاي الزامي در اين بخش، از الزامات پلكان ها يا پله نردبان. ها ايجاد كند اضطراري نبايد مانعي براي نردبان يا پله

  .اند معاف 4-4- 6- 3بخش 
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  7- 3فصل 

  اي داخليه كاري ها و نازك الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح، پوشش

  

  هدف و دامنه كاربرد 3-7-1
سطح الزامات بيان شده در اين بخش از مقررات را  بايدو نما كاري  نازكمصالح جلوگيري از گسترش حريق در ساختمان، راي ب

 بندي مصالح از نظر واكنش در برابر آتش و محدوديت استفاده از روش طبقه. از نظر خطر پذيري در برابر آتش تأمين نمايند
  .ها و فضاهاي مختلف در اين فصل ارائه شده است آنها در تصرف

  :استثناءها

هاي قابل اشتعال با  كاري و يا نازك) هاي روغني، پالستيك و آكريليك مانند رنگ(هاي معمولي ساختماني  ـ كاربرد رنگ1
  .مشمول الزامات اين فصل نمي شود) مانند كاغذ ديواري(متر  ميلي 9/0ضخامت كمتر از 

، خارج از دامنه شمول الزامات اين فصل )3-3مطابق با الزامات فصل ( 4هاي نمايان از سازه ساختمان با ساختار نوع  ـ بخش2
  .است

  

  كاري از نظر واكنش در برابر آتش بندي مصالح نازك روش طبقه 3-7-2
واكنش در برابر آتش براي (ايران  8299كاري بايد مطابق با استاندارد بندي واكنش در برابر آتش براي مصالح نازكطبقه

  .صورت گيرد) طبقه بندي –مصالح و فراورده هاي ساختماني 

  .رعايت شود 1- 4- 3هاي پالستيكي، بايد الزامات خاص آنها نيز مطابق با بند  براي فوم: توجه

  

  كاري ديوار و سقف مصالح نازك 3-7-3
  

  ذخيره 3-7-3-1

  

  ذخيره 3-7-3-2
  

كاري روي ساختارهاي غير قابل سوختن يا داراي درجه مقاومت در برابر   كمصالح ناز 3-7-3-3

  آتش
متر، بايد به طور مستقيم روي زيركار غير قابل سوختن به كار رود،  ميلي 6كاري ديوار و سقف با ضخامت حداكثر  مصالح نازك

  .كاري از نوع غير قابل سوختن باشد مگر اينكه مصالح نازك
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  كاري ديوار و سقف اكنش در برابر آتش براي مصالح نازكالزامات و 3-7-3-4
  .را برآورده سازد 4-3-7- 3كاري ديوار و سقف بايد از نظر واكنش دربرابر آتش، طبقات قيد شده در جدول  مصالح نازك

  

  

  �كاري ديوار و سقف در فضاهاي مختلف طبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش براي مصالح نازك: 4-3- 7- 3جدول 

طبقه واكنش در برابر آتش قابل   كاريمحل كاربرد نازك

  )����(قبول

  ايران 8299طبق استاندارد 

  :هاي كوچك با مساحت حداكثراتاق
  متر مربع براي فضاهاي مسكوني 4 -الف 
  متر مربع براي فضاهاي غير مسكوني 30 -ب

D-s3, d2 

  

 C-s3, d2  هاساير اتاق

 B-s3, d2  ها مانفضاهاي ارتباطي و مشاعات در آپارت
. قيد شده باشد، به معناي آن است كه الزامي براي دود و شره كردن مواد مذاب در نظر گرفته نشده است d2و  s3چنانچه براي طبقات دود و شره كردن مواد مذاب، . �

  .نشده استبا توجه به جدول، در اين ويرايش از مقررات، الزامات خاص براي دود و شره كردن مواد مذاب ارائه 
به عنوان مثال، چنانچه طبقه قابل قبول . بديهي است كه براي هر طبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش قيد شده در جدول، طبقات بهتر از آن نيز قابل قبول است. �
D  ذكر شده باشد، طبقات A  تاC نيز مورد قبول است.  

  

  Eالزامات براي مصالح با طبقه  3-7-3-5

در صورت . مجاز نيست) ديوار و سقف(ساختمان داخل كاري در هيچ قسمتي از  به عنوان مصالح نازك Eح طبقه كاربرد مصال
كاري يا پوشش ديوار و سقف، روي اين مصالح بايد با يك پوشش مانع حرارتي محافظت شود در نازك Eكاربرد مصالح طبقه 

اجرا و نصب پوشش مانع حرارتي بايد ). ارائه شده است 2-1-4-7- 3مصالح قابل قبول به عنوان پوشش مانع حرارتي در بند (
به اين منظور . به صورت مطمئن صورت گيرد تا در صورت قرارگيري در معرض دماي باال به سادگي از سطح زيرين جدا نشود

، )مواد ترموپالستيكمانند (در مواردي كه مصالح محافظت شده در دماهاي نسبتاً پايين دچار ذوب، تخريب و مانند آنها شود 
  .استفاده شود) سيستم ديوار يا سقف(بايد از اتصاالت مكانيكي محكم و مطمئن به ساختار اصلي زيرين 

مورد ) به صورت سيستم(كاربرد ساير جزئيات حفاظتي در صورتي قابل قبول است كه كل جزئيات مورد استفاده : يادآوري
  .آزمون و ارزيابي قرار گيرد

  

  اي حرارتي پالستيكيه عايق 3-7-4

  شده استايرن منبسط  پلي 3-7-4-1
  .استايرن منبسط شده، بايد با الزامات ذكر شده در اين قسمت مطابقت داشته باشند هاي از جنس پلي عايق

  

  مشخصات عايق در برابر آتش 7-4-1-1- 3

  .تائيد شده باشد) كندسوز(شو  استايرن منبسط شده بايد از نوع خود خاموش عايق پلي
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  محافظت در برابر آتش 7-4-1-2- 3

هاي مانع حرارتي قابل قبول به  انواع پوشش. استايرن منبسط شده بايد به وسيله پوشش مانع حرارتي محافظت شود عايق پلي
  :شرح زير است

  .متر ميلي 15ورميكوليت و مشابه آن به ضخامت حداقل /پرليت يا پايه گچ/گچپايه اندودهاي يا الف ـ اندود گچ 

  ).نيم اينچ(متر  ميلي 5/12ب ـ تخته گچي به ضخامت حداقل 

  .پ ـ ساير اندودهاي معدني با ضخامت كافي كه از طريق آزمون اثبات شود، داراي عملكردي معادل يا بهتر از موارد باال هستند

  

  اتصال مكانيكي اندود 7-4-1-3- 3

هاي  به عنوان پوشش مانع حرارتي براي محافظت عايق) سيمان مانند اندود گچ يا ماسه ـ(چنانچه از اندودهاي با اجراي تر 
ديوار، (شده، استفاده شود، اين اندودها بايد روي رابيتس اجرا شده و رابيتس به عنصر ساختماني مربوط  استايرن منبسط پلي

مستقيم اندود روي عايق اجراي . با استفاده از اتصاالت مكانيكي مناسب به طور محكم و مطمئن متصل شود) سقف و نظاير آن
  .پالستيكي و بدون اتصاالت مكانيكي مجاز نيست

هاي گچي يا مصالح مشابه با آن نيز بايد از طريق اتصاالت مكانيكي تائيد شده، به طور مطمئن به عناصر  همچنين تخته
  .متصل شوند) مانند ديوار يا سقف(ساختماني مربوط 

  

  شده استايرن منبسط هاي سقفي ازجنس پلي راي بلوكالزامات ايمني در برابر آتش ب 3-7-4-2

 شده در برابر آتش  استايرن منبسط مشخصات بلوك پلي 7-4-2-1- 3

مشخصات فيزيكي و مكانيكي محصول بايد با . باشد) كندسوز(شو  استايرن منبسط شده بايد از نوع خود خاموش عايق پلي
  .مطابقت داشته باشدمقررات، استانداردها و ضوابط رسمي موجود در كشور 

  

  استايرن در برابر آتش هاي سقفي پلي محافظت بلوك 7-4-2-2- 3

 الزم است تا زير ،حريق احتمالي با بلوك هرگونه استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم پليسقفي براي حفاظت از بلوك 
 اجراي. شودها متصل و مهار  و تيرچه بايد به تيرهامانع حرارتي  پوشش. محافظت شودمانع حرارتي سقف به وسيله پوشش 

و لزوماً بايد از  قابل قبول نيستبه تنهايي استايرن بدون استفاده از اتصاالت مكانيكي  پليسقفي بلوك اندود روي مستقيم 
   .استفاده شود) سيستم رابيتس(ها  اتصاالت مكانيكي مهار شده به تيرها و تيرچه

  

  واحدهاي مستقل هاي بين بندي گشودگي آتش 7-4-2-3- 3

هاي مسكوني يا واحدهاي تجاري مستقل و از اين  مانند ديوار بين آپارتمان(با توجه به اين كه ديوارهاي بين واحدهاي مستقل 
استايرن عبور كرده و تا  هاي پلي در هر ساختمان بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشند، اين ديوارها بايد از اليه بلوك) قبيل

اي  بند استفاده شود، به گونه امتداد داشته باشند يا به طور مناسب از مصالح حريق) يعني زير تيرچه يا بتن(اي  سازهزير سقف 
استايرن بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي  هاي پلي كه بلوك

  .اند، جلوگيري گردد يكديگر جدا شده كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از
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  ها در كارگاه ساختماني انباركردن بلوك 7-4-2-4- 3

ها يا  ها، حالل نظير رنگ(به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال بايد استايرن منبسط شده  هاي پلي بلوك ،در كارگاه ساختماني
هاي داغ يا  اي باشد كه از احتمال ريزش يا تماس براده گونهمحل نگهداري بايد به . نگهداري شوند) هاي قابل اشتعال زباله
محل انبار اصلي . در كارگاه ساختماني پيشگيري شود ها هاي ناشي از جوشكاري يا هر گونه شيء داغ ديگر با بلوك جرقه
احتمالي به محل انبار االمكان به دور از محل عمليات ساختماني باشد تا از سرايت هر گونه شعله يا حريق  حتيبايد ها  بلوك

  .اصلي جلوگيري شود

  

  استايرن منبسط هاي ماندگار بتن از جنس پلي الزامات ايمني در برابر آتش براي قالب 3-7-4-3

  )ICFدر سيستم (شده 

  قالب پلي استايرني 1- 7-4-3- 3

اه با دستورالعمل اجرايي كامل و بايد داراي تائيد از مرجع قانوني صدور گواهينامه فني همر ICFقالب پلي استايرني سيستم 
براي همچنين . الزامي است ICFرعايت دقيق دستورالعمل هاي اجرايي تائيد شده براي اجراي سيستم . تائيد شده باشد

  .شده، به عنوان قالب ماندگار بتن، الزامات زير بايد رعايت شود استايرن منبسط هاي پلي عايق

  .باشد) شو خودخاموش(اده بايد از نوع كندسوز استايرن منبسط شده مورد استف پلي -1

  .استايرن بايد با پوشش مانع حرارتي محافظت شود بلوك پلي -2

 .پوشش مانع حرارتي بايد داراي اتصال مكانيكي به ديوار بتني باشد -3

از فوق  3و  2به بندهاي  در صورتي كه توليدكننده با ارائه مدارك و مستندات معتبر، شامل نتايج آزمايش، عدم نياز :استثناء
  .را اثبات نمايد

 قطع كردن امتداد پلي استايرن بين طبقات 2- 7-4-3- 3

كف هر طبقه قطع شده و بين طبقات / در صورت وجود امتداد پلي استايرن بين طبقات، عايق پلي استايرن بايد در مرز سقف
هاي آتش استفاده شود  ن مقاومت الزم بايد از مسدودكنندهها در صورت نياز و براي تأمي در اين قسمت. امتدادي نداشته باشد

  ).توان از پشم سنگ با اجراي مناسب استفاده نمود به عنوان مثال مي(

  

  3Dالزامات ايمني در برابر آتش براي فوم پلي استايرن در ديوارهاي  3-7-4-4

  :زير بايد رعايت گردد، الزامات 3Dشده در مغزه ديوارهاي  استايرن منبسط با توجه به وجود پلي

  .شو باشد خود خاموش از نوع معتبرمطابق با استانداردهاي  بايد شده استايرن منبسط  پلي -1

  .هاي ديگر اين مقررات تأمين شود مقاومت ديوار در برابر آتش مطابق با الزامات فصل -2

هرگونـه امتـداد قـائم اليـه     . د نداشـته باشـد  سقف قطع شده، بين طبقات امتـدا /استايرن بايد در محل سيستم كف اليه پلي -3
  .سقف قطع شود/هاي پلكان، آسانسور و نظاير آنها بايد در محل كف استايرن در ديوارهاي خارجي، شفت پلي

، )مـثالً بـراي عبـور تأسيسـات    (چنانچه هرگونه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شـود   -4
اي كه درجه مقاومت در برابـر آتـش ديـوار كـاهش نيابـد و ضـمناً اليـه         بندي شود، به گونه د به نحو مناسب، آتشگشودگي باي

  .شده در برابر آتش كماكان محافظت شود استايرن منبسط پلي
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  عدم پيوستگي پلي استايرن بين واحدهاي مستقل 3-7-4-5

استايرن استفاده مي شود، فوم پلي استايرن نبايد بين واحدهاي  در هيچ يك از سيستم هاي ساختماني كه در آنها از فوم پلي
  .مستقل امتداد و پيوستگي داشته باشد، تا از گسترش آتش سئزي از يك واحد به واحد ديگر از اين طريق جلوگيري گردد

  

  استفاده همزمان از فوم پلي استايرن در سيستم هاي سقفي و ديواري 3-7-4-6

ن از فوم پلي استايرن در سيستم هاي سقفي و ديواري در يك ساختمان، فوم پلي استايرن ديوار در صورت استفاده همزما
سانتي متر فاصله  30بين فوم پلي استايرن ديوار تا سقف بايد به اندازه حداقل . نبايد تا پلي استايرن سقف امتداد يافته باشد

  .پر شود) نند مصالح معدني يا پشم معدني صلبما(وجود داشته، اين فاصله به وسيله مصالح آتش بند مناسب 

  

  مصالح نما 3-7-5

  كليات 3-7-5-1

با  ساختمان فاصله، متناسب با ارتفاع، كاربري و آنبر روي هاي آتش  شعله بايد در برابر پيشروينماي خارجي ساختمان 
كه خطر اي باشد  به گونه جي ساختمانديوارهاي خاربراي اين منظور الزم است نماي  .مقاومت نمايد مرزهاي مالكيت مجاور

در صورت قرار گرفتن در معرض يك منبع حرارت بيروني پايين باشد و در صورت اشتعال، گرماي كمي آزاد  آنها، افروزش
  .شدباپيشروي شعله بر روي سطوح آنها محدود كرده و 

  

  الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح نماي خارجي 3-7-5-2

  .رعايت گردد 2-5-7- 3نش در برابر آتش براي مصالح نماي خارجي بايد مطابق با جدول الزامات واك

  ����نماي خارجيطبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش براي مصالح : 2- 5- 7- 3جدول 

نوع 

  ساختمان

ارتفاع ساختمان از 

  تراز زمين

فاصله از مرز مالكيت 

  مجاور

  )����(طبقه واكنش در برابر آتش قابل قبول

  ايران 8299ستاندارد طبق ا

تمام 

ساختمان 

  ها

  متر 18كمتر از 
  يا بهتر B-s3,d2طبقه   متر 0/1كمتر از 

  يا بهتر D-s3,d2طبقه   يا بيشترمتر  0/1

متر يا  18ارتفاع 
  بيشتر 

  يا بهتر B-s3,d2طبقه   متر 0/1كمتر از 

  تر يا بيشترم 0/1

  متر 18تا ارتفاع 

  يا بهتر C-s3,d2طبقه 

  متر  18رتفاع باالي ا

  يا بهتر B-s3,d2طبقه 

ساختمان 

هاي 

  متر 18كمتر از 

  
متر باالي بام  10متر باالي تراز زمين يا  10تا   متر يا بيشتر 0/1

هر بخش از ساختمان كه دسترسي عمومي 



111 

  

 

  يا بهتر C-s3,d2داشته باشد، طبقه   تجمعي
. قيد شده باشد، به معناي آن است كه الزامي براي دود و شره كردن مواد مذاب در نظر گرفته نشده است d2و  s3چنانچه براي طبقات دود و شره كردن مواد مذاب، . �

  .در اين ويرايش از مقررات، الزامات خاص براي دود و شره كردن مواد مذاب ارائه نشده است
به عنوان مثال، چنانچه طبقه قابل قبول . طبقات بهتر از آن نيز قابل قبول است بديهي است كه براي هر طبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش قيد شده در جدول،. �
D  ذكر شده باشد، طبقات A  تاC نيز مورد قبول است.  

  

  الزامات خاص براي كاربرد مصالح فوم پليمري در نماي ساختمان 3-7-5-3

در صورتي مجـاز اسـت كـه فـوم     ) 2-5-7-3 ضمن رعايت الزامات جدول(كاربرد فوم هاي پليمري در سيستم نماي ساختمان 
مصالح فوم پليمري بايد در امتداد هر طبقه قطع شـده و يـك اليـه از    . يا بهتر باشد Eمذكور داراي طبقه واكنش در برابر آتش 

بـه  ) سانتي متر و به ضخامت معادل با فوم پليمري 30با ارتفاع حداقل (مصالح معدني غير قابل سوختن در امتداد سيستم كف 
و نيز روش نصب اليه مانع حريق بايد ... جزئيات اجرا شامل نصب هرگونه اندود، توري، چسب، پروفيل، . جاي آن قرار داده شود
  .سوزي به سادگي دچار شكست نشود مناسب باشد تا در آتش
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  8- 3 فصل

  مقاومت در برابر آتش

  هدف و دامنه كاربرد 3-8-1
سوزي از محل  اي كه از گسترش آتش ومت اجزاي ساختماني در برابر آتش است، به گونههدف از اين فصل ارائه الزامات مقا

هاي مجاور جلوگيري شده و نيز پايداري اجزاي ساختمان در برابر آتش  وقوع به فضاهاي مجاور و يا از ساختماني به ساختمان
  .بر حسب نياز تا يك زمان معين و منطقي حفظ شود

. رابر آتش براي اجزاي اصلي ساختمان، پيش از هر چيز به ابعاد و نوع تصرف ساختمان بستگي دارددرجه الزامي مقاومت در ب
، نوع ساختار قابل قبول تعيين شده، با مراجعه به 4-3لذا ابتدا بايد بر اساس ابعاد ساختمان و مطابقت آن با الزامات فصل 

به عالوه الزامات بيان . شود براي اجزاي اصلي ساختمان تعيين ، حداقل درجه مقاومت الزم در برابر آتش 3-3هاي فصل  جدول
  .شده در اين فصل بر حسب نياز طرح، بايد رعايت شود

از آن جا كه وجود هر گونه بازشو، منفذ يا فضاي خالي پنهان محافظت نشده در درون ساختار اجزاي ساختماني و يا هر گونه 
تواند مسيرهايي را  نقطه ضعفي براي مقاومت سيستم در برابر آتش بوده و ميارتباطات محافظت نشده بين فضاهاي مجاور، 

شده، طراحي و در صورت نياز به وسيله  سوزي ايجاد نمايد، الزم است تا اين قبيل فضاها به صورت كنترل براي گسترش آتش
كه الزامات مربوط به آن در اين محافظت شوند ) بند هاي آتش مانند استفاده از مصالح مناسب يا سيستم(تمهيدات مناسب 

  .الزامات تكميلي در ويرايش هاي بعدي مبحث ارائه خواهد شد. فصل ارائه شده است

  

  هاي آتش بندي مقاومت در برابر آتش و آزمون درجه 3-8-2
انداردهاي بين ها و استانداردهاي ملي و در غياب آنها مطابق با استبندي مقاومت در برابر آتش بايد مطابق با آزمون درجه

فهرست استانداردهاي مورد قبول اين مبحث در زمينه تخصصي محافظت در برابر آتش در پيوست . المللي معتبر صورت گيرد
تائيد مرجع قانوني صدور گواهينامه فني محصوالت محافظت كننده در برابر آتش بايد از سوي . هاي مبحث ارائه شده است

اي كه در داخل يك عنصر ساختماني استفاده شود، نبايد درجه الزامي مقاومت در  وسيله مصالح، سيستم يا هر گونه. شوند
  .برابر آتش آن جزء ساختماني را كاهش دهد

  

  ديوار نامتقارن 1- 3-8-2

اوت هاي داخلي كه داراي ساختاري نامتقارن بوده و مصالح يا جزئيات به كار رفته در دو طرف آنها با يكديگر متف ديوارها و تيغه
باشد، بايد از هر دو طرف مورد آزمايش مقاومت در برابر آتش قرار گيرند و كمترين درجه به دست آمده از آزمون به عنوان 

تر در برابر آتش از قبل مشخص بوده و اين  چنانچه وجه ضعيف. درجه مقاومت در برابر آتش براي آن ديوار در نظر گرفته شود
براي مقررات ديوارهاي خارجي به . علمي باشد، نيازي به آزمون ديوار از وجه ديگر نيستموضوع مورد تأييد مرجع ذيصالح 

  .مراجعه گردد 3-8- 3بخش 
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  ديوارهاي خارجي 3-8-3

  كـليات 3-8-3-1

ديوارهاي خارجي بايد مطابق الزامات اين بخش داراي درجه مقاومت در برابر آتش بوده و بازشوهاي آنها در برابر آتش 
  .باشد محافظت شده

   ها پيش آمدگي 3-8-3-2

در تمام ساختارها در جاهايي كه . بايد از مصالح غيرقابل سوختن باشند 2و  1هاي نوع  هاي ديوار در ساختمان پيش آمدگي
هاي اجرا شده  ها يا پيش آمدگي مجاز نيست و يا محافظت بازشوها الزامي است، از برجستگي  مطابق با اين مبحث وجود بازشو

  .الح قابل سوختن استفاده نشودبا مص

  

  )قطعه زمين يا محوطه مشترك(هاي مستقر در يك ملك  ساختمان 3-8-3-3

قطعه زمين يا (هاي مستقر در يك ملك  ها و پوشش سقف براي ساختمان به منظور تعيين الزامات ديوار و محافظت بازشو
چنانچه يك . يك خط فرضي بين آنها در نظر گرفته شود، الزم است تا براي تعيين فاصله مجزاسازي حريق، )محوطه مشترك

خط فرضي بايد در جايي در نظر گرفته شود كه  ساختمان جديد در ملكي بنا شود كه در آن ساختمان ديگري وجود دارد، اين
  .مطابقت داشته باشد 8-3- 8- 3و  5-3-8- 3هاي  هاي ساختمان موجود با معيارهاي بخش ديوارخارجي و محافظت بازشو

  

  مصالح 3-8-3-4
  .از نوع مجاز باشد) 3-3فصل (مصالح ديوارهاي خارجي بايد بر اساس الزامات ساختار ساختمان 

  

  بندي مقاومت در برابر آتش درجه 3-8-3-5

بندي  درجه. داراي درجه مقاومت در برابر آتش باشند 2-3- 3و  1-3- 3هاي  ديوارهاي خارجي ساختمان بايد مطابق با جدول
متر بايد از طرف داخل آنها صورت گيرد  5/1ر برابر آتش ديوارهاي خارجي براي فواصل مجزاسازي حريق بزرگتر از مقاومت د

براي فواصل مجزاسازي حريق برابر يا كوچكتر از ). آزمون مقاومت در برابر آتش از طرف وجه داخلي روي آنها صورت گيرد(
  .ز هر دو طرف ديوار صورت گيردبندي مقاومت در برابر آتش بايد ا متر، درجه 5/1

  

  ذخيره 3-8-3-6
  

  ذخيره 3-8-3-7

  

  ها مساحت مجاز بازشو 3-8-3-8

هاي محافظت شده و محافظت نشده در ديوار خارجي هر طبقه، نبايد بيش از مقدار معين شده در  حداكثر مساحت بازشو
حافظت نشده در ديوار خارجي يك طبقه قرار هاي محافظت شده و م در صورتي كه هر دو نوع بازشو. باشد 8- 3-8- 3جدول 

  :ها بايد از معادله زير پيروي نمايد گرفته باشند، مساحت كل بازشو
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0.1  )1-8- 3معادله ( 
a

A

a

A

u

u
≤+  

  :كه در آن

A =هاي محافظت شده،  مساحت واقعي بازشو  

a=  هاي محافظت شده، مساحت مجاز بازشو  

Au =فظت نشده،هاي محا مساحت واقعي بازشو  

au =هاي محافظت نشده مساحت مجاز بازشو.  

هاي  هايي كه ديوار خارجي آنها الزامي به مقاومت در برابر آتش ندارد، محدوديتي براي مساحت بازشو ساختمان :يادآوري

  .نشده براي آنها وجود ندارد محافظت 

  

  جيها بر اساس درصد مساحت ديوار خار حداكثر مساحت بازشو 8- 3- 8- 3جدول 

نوع 
  بازشو

  )متر(فاصله مجزاسازي حريق 

ـ  0
1  

بزرگتر 
تا  1از 
5/1  

بزرگتر از 
 3تا  5/1

  )ب(

 3بزرگتر از 
  )الف( 5/4تا 

بزرگتر از 
 6تا  5/4

  )الف(

 6بزرگتر از 
  )الف( 5/7تا 

بزرگتر از 
  9بزرگتر از   )الف( 9تا5/7

  محافظت
  نشده 

غير 
  مجاز

غير 
  مجاز

10%  15%  25%  45%   70%  
 بدون

  محدوديت

 محافظت
  شده

غير 
  مجاز

15%  25%  45%  75%  
بدون 
  محدوديت

بدون 
  محدوديت

بدون 
  محدوديت

  .متر، نيازي به محدود شدن ندارد 3ها در يك پاركينگ بازبافاصله مجزاسازي حريق بزرگتر از  ـ مساحت بازشو الف
  .متر مجاز نيست 5/4با فاصله مجزاسازي حريق برابر يا كمتر از  هاي نشده براي بازشو هاي محافظت  هاي خطرناك، بازشو ـ براي تصرف     ب

  

  تأثير وجود شبكه بارنده خودكار 1- 8- 8-3- 3

هاي محافظت  هايي كه به طور كامل به شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز باشند، حداكثر مساحت مجاز بازشو در ساختمان
هاي محافظت  براي بازشو 8- 3- 8-3تواند با مقادير مندرج در جدول  ، مي)خ(هاي گروه  ها به غير از تصرف نشده در تمام تصرف

  .شده يكسان در نظر گرفته شود

  

  وضعيت طبقه اول 2- 8- 8-3- 3

هاي محافظت نشده در طبقه اول ديوارهاي خارجي رو به خيابان با فاصله  ، براي بازشو)خ(هاي به جز گروه  در تصرف
فضاي باز بايد در محدوده . رو به فضاي باز متصرف نشده نياز به اعمال محدوديت نيستمتر يا  3مجزاسازي حريق بيش از 

اين فضا بايد به منظور دسترسي نيروهاي . متر داشته باشد 0/6همان ملك يا براي استفاده عمومي بوده و نبايد عرض كمتر از 
  .نشاني به خيابان راه داشته باشد آتش

  ها قائم بازشوسازي جدا 3-8-3-9

تر از نوع  متر يا كمتر از يكديگر بوده و بازشوي واقع در طبقه پائين 5/1چنانچه بازشوهاي دو طبقه متوالي در فاصله افقي 
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هاي مجاور بايد به طور قائم جداسازي  نباشد، بازشوهاي موجود در ديوار خارجي طبقه 3-13-8-3محافظت شده مطابق بخش 
 90چنين بازشوهايي بايد به طور قائم از يكديگر حداقل به اندازه . تمان جلوگيري شودشوند تا از پيشروي آتش به بيرون ساخ

متر فاصله داشته باشند و بين آنها يك ديوار خارجي يا ديگر اعضاي مشابه با درجه يك ساعت مقاومت در برابر آتش  سانتي
متر از ديوار خارجي  سانتي 75فقي حداقل به اندازه كه به طور ا) زدگي كف مانند بيرون(وسيله يك مانع  باشد، يا اين كه به 

  .اين مانع بايد داراي درجه مقاومت حداقل يك ساعت در برابر آتش باشد. بيرون زده باشد، جدا شوند

  

  :استثناءها

  هاي با ارتفاع سه طبقه يا كمتر ـ ساختمان1

  شده مجهز باشند هايي كه به طور كامل به سيستم شبكه بارنده خودكار تائيد ـ ساختمان2

  هاي باز ـ پاركينگ3

  

  هاي مجاور هم با ارتفاع متفاوت وضعيت ديوار خارجي در ساختمان 3-8-3-10

متر باالتر از بام ساختمان يا در فاصله افقي  5/4هاي موجود در يك ملك، در مورد هر بازشو با فاصله قائم كمتر از  در ساختمان
  .به كار رود 3- 13- 8-3و  12-3-8- 3ايد تمهيدات محافظتي مورد تأييد مطابق بندهاي متر با ساختمان مجاور، ب 5/4بيش از 

متري از ساختمان مجاور، و نيز كل طول و دهانه اجزاي  3در مواردي كه ساختار بام، در يك فاصله حداقل  :استثناء

  .زشو الزم نيستنگهدارنده بام، هر يك داراي درجه يك ساعت مقاومت در برابر آتش هستند، محافظت با

  

  پناه جانديوار  3-8-3-11

درجه مقاومت در برابر آتش ديوار جان پناه بايد . پناه در بام مسطح در امتداد ديوارهاي خارجي الزامي است تعبيه ديوار جان
بايد ) مشابه ها و شامل مصالح درپوش(يكسان با درجه مورد نياز براي ديوار زير آن باشد و مصالح آن در سمت مجاور سطح بام 

  .متر باشد سانتي 75پناه از نقطه تالقي سطح بام نبايد كمتر از  ارتفاع جان. متر از نوع غير قابل سوختن باشد سانتي 45تا ارتفاع 

  

  محافظت بازشوها 3-8-3-12

-8- 3بخش شوند، بايد حائز شرايط  الزم است محافظت  10-3- 8-3يا  9- 3-8-3، 8-3- 8-3هاي  هايي كه مطابق بخش پنجره
هاي آتش  الزم است با درها يا كركره 10-3-8- 3يا  9- 3-8-3، 8- 3-8- 3هاي  ساير بازشوهايي كه مطابق بخش. باشند 14-3

به محافظت بازشوها نياز نباشد،  3-8- 3در جاهايي كه طبق بخش . باشند 2-14- 8-3محافظت شوند، بايد حائز شرايط بخش 
  .مصالح داراي استاندارد يا گواهينامه فني معتبر ساخته شوند توانند از هر نوع ها و درها مي پنجره

  درزها 3-8-3-13

درزهاي داخل يا بين آن دسته از ديوارهاي خارجي كه الزم است داراي درجه مقاومت در برابر آتش باشند، بايد با شرايط 
  .مطابقت نمايند 11-8- 3بخش 

  .هاي محافظت نشده باشند ز به داشتن بازشودرزهاي آن دسته از ديوارهاي خارجي كه مجا: استثناء
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  7ديوار پرده اي خارجي 1- 13- 8-3- 3

در محل تالقي مجموعه كف ـ سقف و مجموعه ديوار پرده اي خارجـي، اين فضا بايـد ) فاصله(در صورت وجود فضاي خالي 
  .محافظت شود 3- 11- 8-3مطابـق بـخش 

  

  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-3-14

هاي انتقال هوا در آن نوع ديوارهاي خارجي كه داراي درجه الزامي مقاومت  ها و دريچه دگي هاي ايجاد شده توسط كانالگشو
  .در برابر آتش محافظت شوند 16-8- 3در برابر آتش هستند، بايد مطابق با بخش 

  

  ديوارهاي داخلي  3-8-4
انواع . و مقررات اين بخش باشد) 1- 3-3جدول (تار ساختمان مقاومت در برابر آتش ديوارهاي داخلي بايد بر حسب نوع ساخ

  : ديوارهاي داخلي معرفي شده در اين مبحث عبارتند از

سوزي از يك طرف به طرف ديگر ديوار  اي كه براي جلوگيري از گسترش آتش ديوار جداكننده :ديوار جداكننده آتش
از ديوار جداكننده آتش براي جدا كردن واحدهاي مسكوني . تشده اس هاي آن در برابر آتش محافظت  طراحي شده و بازشو

و نيز در خوابگاه ها، ) 1م ـ(هاي گروه هاي  واحدهاي مجزاي خواب در ساختمانموجود در يك ساختمان، ديوارهاي جداكننده 
جاري و بازارهاي هاي ت ، ديوارهاي جداكننده واحدهاي مستقل در ساختمان)1د ـ(اقامتگاهاه هاي سازماني و نظاير آن و 

الزامي است و نيز براي جداسازي  6- 2- 3-6-3هايي كه مقاومت در برابر آتش براي آنها طبق بخش  سرپوشيده، و ديوار كريدور
  .البي آسانسور استفاده مي شود

خيز، جدا هاي افقي، فضاهاي فرعي حاثه  هاي خروج، خروج ها، گذرگاه ديوارهايي كه براي جدا كردن شفت :ديوار مانع آتش
  .شود هاي گوناگون يا جدا كردن يك تصرف تكي به مناطق مختلف حريق، استفاده مي كردن تصرف

  

  منافذ 3-8-4-1

ايجاد منفذ در دوربند خروج فقط در صورت . مطابقت كند 11- 8-3منافذ موجود در ديوارهاي داخلي بايد با الزامات بخش 
ها غير از منافذي كه براي كاربرد شفت مورد نياز است، و نيز منافذ مربوط  براي شفت. مجاز است 5-3- 3- 6- 3تطابق با بخش 

ها نبايد به ديوار شفت  كانال. هيچ منفذ ديگري مجاز نيست مجاز هستند، وجود 5-3- 3-6- 3ها كه مطابق بخش  به كانال
  .خروج نفوذ كنند

  

  درزها 3-8-4-2
  .باشند 12-8- 3اجد شرايط مندرج در بخش درزهاي ساخته شده درون يا بين ديوارهاي داخلي بايد و

  

                                                
2
- External Curtain Wall 
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  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-4-3

كنند بايد  هاي انتقال هوا كه از ميان ديوارهاي مانع آتش يا ديوارهاي جداكننده آتش عبور مي ها و گشودگي هاي كانالمدخل
  .باشند 14-8-3و  11- 8- 3هاي  مطابق بخش

  

  ذخيره 3-8-5
  

  اي مانع آتشديواره 3-8-6

  كليات 3-8-6-1

-3اين ديوارها بايد بر حسب ساختار ساختمان، ارائه شده در فصل . ديوارهاي مانع آتش بايد مطابق با الزامات اين بخش باشند
  .ساخته شوند، از مصالح ساختماني مجاز 3

  

  ها دوربند شفت 3-8-6-2

ها بايد با الزامات  اكردن فضاهاي مختلف ساختمان از شفتبندي مقاومت در برابر آتش ديوارهاي مانع آتش براي جد درجه
بندي مقاومت در برابر آتش موانع آتش براي جداكردن شفت هاي دوربند خروج از فضاهاي  درجه. منطبق باشد 7-8- 3بخش 

  .باشد 3-3- 3-6- 3مختلف ساختمان بايد مطابق با الزامات بخش 

  

  گذرگاه خروج  1- 2- 8-6- 3

- 3ر برابر آتش، براي جداكردن فضاهاي مختلف ساختمان از گذرگاه خروج، بايد منطبق با الزامات بخش بندي مقاومت د درجه
  . باشد 3-3-14- 6

  

  خروج افقي 2- 2- 8-6- 3

  بندي مقاومت در برابر آتش براي جداكردن فضاهاي مختلف ساختمان كه به وسيله خروج افقي به يكديگر متصل شده درجه
  .باشد 26- 3-3- 6-3الزامات بخش باشند، بايد منطبق بـا 

  

  خيز فضاهاي فرعي حادثه 3- 2- 8-6- 3

  .باشند 3- 2- 3خيز بايد داراي درجه مقاومت در برابر آتش مطابق با جدول  موانع آتش جداكننده فضاهاي فرعي حادثه

  

  هاي مختلط جداكردن تصرف 4- 2- 8-6- 3

هايي كه  هاي مختلط بايد بر اساس نوع تصرف كننده تصرف، موانع آتش جدا2- 4-2-3در صورت نياز به تأمين الزامات بخش 
  .باشند 2- 4-2- 3مقاومت در برابر آتش حداقل برابر با مقادير مندرج در جدول شماره   شوند، داراي درجه جدا مي

  



118 

  

 

  پيوستگي ديوارهاي مانع آتش 3-8-6-3

ها متصل  يي پيوسته بوده و به طور مطمئن به آناي باال ديوارهاي مانع آتش بايد از باالي كف زيرين تا زير صفحه سقف سازه
ساختار . اين ديوارها بايد به طور پيوسته در ميان فضاهاي پنهان مثل فضاي باالي سقف كاذب امتداد داشته باشند. باشد
بايد محافظت شود، به طوري كه قادر به تأمين ) هاي مربوط سقف و ستون/مجموعه كف(ديوار مانع آتش  گاهي تكيه
بندي مقاومت در برابر آتش الزامي براي مانع آتش تحت حمايت باشد، مگر براي ديوارهاي مانع آتش با مقاومت يك  جهدر

فضاهاي . شوند ب استفاده مي- 5ب و -3ب، -2هاي نوع  ساعت كه براي جداسازي فضاهاي فرعي حادثه خيز در ساختمان
توانند در  ها مي ديوار دوربند شفت. بندي شود در تراز هر طبقه آتش بايد) در صورت وجود(خالي قائم داخـل ديوار مانع آتش 

  .باالي دوربند تمام شود

  

  ذخيره 3-8-6-4
  

  ها بازشو 3-8-6-5
 25ها بايد به حداكثر معادل  مجموع عرض بازشو. محافظت شوند 13- 8-3بايد مطابق بخش هاي ديوارهاي مانع آتش  بازشو

ها در ديوارهاي دوربند  بازشو. متر مربع باشد 11كثر سطح هر بازشو نبايد بيش از درصد طول ديوار محدود شده و حدا
  . باشند 4-3- 3-6- 3ها بايد همچنين واجد الزامات مندرج در بخش  خروج

  .ها خروج درهاي آتش مربوط به دوربند: استثناء

  

  ها دوربند شفت 8-7 -3

  كليات 8-7-1 -3

شده  منافذ موجود در مجموعه كف ـ سقف و بام ـ سقف، اجراي شفت دوربندي ها و  هر جائي كه براي محافظت گشودگي
  .ها به كار رود الزامي شده باشد، بايد الزامات مندرج در اين بخش در مورد شفت

  

  دوربند الزامي شفت ها 8-7-2 -3
  .ش محافظت شوندهاي ميان مجموعه كف ـ سقف بايد به وسيله دوربند شفت مطابق شرايط مندرج در اين بخ گشودگي

  :ها استثناء

كنند، به  براي بازشوهايي كه كامالً در درون يك واحد مسكوني مستقل قرار گرفته و چهار طبقه يا كمتر را به هم وصل مي - 1 
  .دوربند شفت نيازي نيست

دگي پلكان برقي يا هايي كه به طور كامل مجهز به سيستم شبكه بارنده خودكار تائيد شده باشند، براي گشو در ساختمان -2
 :اي كه بخشي از راه خروج نباشد، به شرط زير به دوربند شفت نيازي نيست پله راه

اي بايد داراي  در كركره. اي افقي خودكار برقي و تأييد شده در هر طبقه محافظت شود در مواردي كه گشودگي با پرده كركره
اي بايد طوري ساخته  در كركره. ساعت باشد 5/1برابر آتش حداقل مقاومت در   ساختار غير قابل سوختن بوده و داراي درجه

پلكان برقي بايد هنگام شروع بسته . شده باشد كه به محض تحريك كاشف دود بسته شود و گشودگي را كامالً مسدود نمايد
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عمل كند و بايد به لبه متر بر ثانيه  سانتي 15اي نبايد با سرعت بيش از  در كركره. اي از حركت باز ايستد شدن در كركره
پيشروي حساس مجهز باشد، به طوري كه درصورت تماس با هر مانعي متوقف شده و پس از آزاد شدن به پيشروي خود ادامه 

  .دهد

  .به دوربند شفت نيازي نيست11-8- 3براي منافذ لوله، سيم، كابل، كانال هوا و هواكش محافظت شده مطابق بخش  -3

  .به دوربند شفت نيازي نيست 11- 8-3هاي محافظت شده مطابق بخش  كانال هاي براي مدخل -4

  .باشند) 1- 11-3(ها  هاي موجود در كف كه مطابق با ضوابط خاص آتريوم براي گشودگي -5

هاي بنايي كه در آنها فضاي پيراموني محافظتي در هر طبقه با مصالح تائيد شده تعبيه شده است، نيازي به  براي دودكش - 6
  .شفت نيستدوربند 

براي گشودگي كفي كه واجد شرايط زير باشد نيازي به دوربند شفت  3و د ـ 2هاي د ـ ها به غير از گروه در كليه تصرف -7
  :نيست

نشده ديگري در اين دو طبقه وجود نداشته باشد هاي محافظت  بيش از دو طبقه را به يكديگر مرتبط نكند و گشودگي - 7-1
  .ه طبقات ديگر شودكه باعث مرتبط شدن آنها ب

   3-3-3- 6-3بخشي از سيستم راه خروج الزامي نباشد، به جز موارد مجاز در بخش  - 7-2

  .در ميان ساختار ساختمان پنهان نباشد - 7-3

  .به كريدور باز نشود) م(و ) د(هاي  در گروه - 7-4

  .در هيچ تصرفي در طبقات بدون شبكه بارنده خودكار به كريدور باز نشود - 7-5

هاي باز و بسته كه مطابق ضوابط و مقررات مربوطه ساخته شده باشند، به دوربند شفت  براي رمپ اتومبيل در پاركينگ -8
  .نيازي نيست

  .هاي كف بين يك ميان طبقه و كف طبقه پائيني به دوربند شفت نيازي نيست براي گشودگي -9

  .به دوربند شفت نيازي نيست 11- 8- 3آتش مطابق بخش براي درزهاي محافظت شده توسط يك سيستم مقاوم در برابر  -10

براي آسانسورهاي پاركينگ هاي باز نيازي به دوربند شفت نيست، به شرطي كه آسانسور فقط به پاركينگ باز اختصاص  -11
  .داشته باشد

 .هر جاي ديگري كه در اين مقررات مجاز شناخته شده باشد -12

  

  مصالح 3-8-7-3
  .از نوع مجاز باشد 3- 3در دوربند شفت بايد با توجه به نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل مصالح مورد استفاده 

  

  بندي مقاومت در برابر آتش درجه 3-8-7-4

طبقه روي تراز زمين يا بيشتر بايد از نوع غير قابل سوختن و حداقل دو  4ساختار دوربند شفت در ساختمان هاي با ارتفاع 
طبقه، دوربند شفت بايد حداقل يك ساعت مقاوم در  4براي ساختمان هاي با ارتفاع كمتر از . برابر آتش باشدساعت مقاوم در 
  .برابر آتش باشد
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  ها ديوارهاي خارجي دوربند شفت 3-8-7-5

 كنند، اين ديوارها بايد مطابق ضوابط در جايي كه ديوارهاي خارجي به عنوان بخشي از دوربند شفت مورد نياز عمل مي
  .باشند و نيازي به اعمال الزامات مقاومت در برابر آتش دوربندها براي آنها نيست 3-8- 3ديوارهاي خارجي مندرج در بخش 

  .بندي مقاومت در برابر آتش باشند بايد داراي درجه 11-3- 3-6- 3ديوارهاي خارجي كه مطابق بخش  :استثناء

  

  بازشوها 3-8-7-6

. براي موانع آتش محافظت شوند 13-8-3فت بايد مطابق الزامات ارائه شده در بخش بازشوهاي موجود در ديوار دوربند ش
  .شوي مرتبط با سيستم كشف دود باشند هايي كه قابليت باز شدن دارند، بايد از نوع خود بسته شو يا خودكار بسته بازشو

  هاي غيرمجاز بازشو 6-1- 8-7- 3

  .ز هستند، وجود هيچ بازشو ديگري در شفت مجاز نيستهايي كه براي كاربرد شفت مورد نيا غير از بازشو

  

  انتهاي پاييني دوربند شفت 3-8-7-7
  :هاي زير تمام شود ترين قسمت ساختمان يا سازه امتداد نداشته باشند، بايد به يكي از حالت هر شفتي كه تا انتهاي پايين

ترين كفي كه شفت  برابر آتش يكسان با مقاومت پايينبندي مقاومت در  ترين سطح خود با ساختاري داراي درجه ـ در پايين1
  .الزم براي ديوار شفت باشد  اين مقاومت نبايد كمتر از درجه. كند محصور شود از ميان آن عبور مي

اتاق بايد از بقيه ساختمان توسط ساختاري با درجه مقاومت در برابر آتش . ـ به اتاقي داراي كاربرد مرتبط با شفت ختم شود2
  .رجه محافظت بازشو حداقل برابر با درجه مورد نياز براي محافظت دوربند شفت جدا شودو د

در صورتي كه هيچگونه مواد قابل سوختن در داخل شفت وجود نداشته و هيچگونه بازشو يا منفذي نيز از ديوار  :استثناء

بندي شده و محافظت پايين شفت  ر درجهدوربند شفت به داخل ساختمان وجود نداشته باشد، به جدا كردن اتاق با ساختا
  .نيازي نيست

  .اند، محافظت شود ترين كف در داخل دوربند شفت نصب شده ـ به وسيله دمپرهاي ضد حريق استاندارد، كه در پايين3

  

  انتهاي باالي دوربند شفت 3-8-7-8

االترين قسمت خود با ساختاري با درجه چنانچه دوربند شفت تا زير ساختار بام ساختمان امتداد نداشته باشد، بايد در ب
الزم براي   اين مقاومت نبايد كمتر از درجه. كند، محصور شود مقاومت در برابر آتش معادل با باالترين كفي كه از آن عبور مي

  .دوربند شفت باشد

  

  شوت زباله و لباس 3-8-7-9

تا  1-10-7- 8- 3هاي  بايد مطابق شرايط مندرج در بخش سوزي هاي دسترسي و انتهايي و اتاق زباله شوت زباله و لباس، اتاق
  .باشند 7-10-6- 3-8

  هاي موجود در يك واحد مسكوني مستقل شوت :استثناء
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  دوربندهاي شوت زباله و لباس 1- 9- 8-7- 3

- 3دوربند شفت حاوي شوت زباله يا لباس نبايد براي هيچ منظور ديگري استفاده شود و بايد مطابق شرايط مندرج در بخش 
هاي دسترسي و انتهايي، بايد مطابق اين بخش و  هاي آن از طريق اتاق هاي شفت، شامل بازشو بازشو. دوربندي شود 4- 8-7

در بازشوي شوت . هاي دسترس خروج قرار داشته باشند ها نبايد در كريدور هاي به شوت بازشو. محافظت شوند 14- 8-3بخش 
  .شوي متصل به كاشف دود باشد شو يا خودكار بسته  بايد از نوع خودبسته

  

  مصالح 2- 9- 8-7- 3

  .از مصالح مجاز ساخته شود 3-3دوربند شفت شوت زباله يا لباس بايد بر حسب نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل 

  

  هاي دسترسي به شوت زباله و لباس اتاق 3- 9- 8-7- 3

بندي برابر با حداقل  ايي قرار گيرند كه كامالً داراي ساختار درجهه هاي زباله و لباس بايد در اتاق هاي دسترسي به شوت بازشو
دقيقه  45بندي حداقل برابر با  هاي اتاق دسترس بايد توسط درهاي آتش با درجه بازشو. يك ساعت مقاومت در برابر آتش باشد
  .شوي متصل به كاشف دود باشند شو يا خودكار بسته محافظت شوند و بايد از نوع خودبسته

  

  اتاق تخليه 4- 9- 8-7- 3

بندي حداقل يك  هاي زباله و لباس بايد به اتاق كامالً جدا شده از بقيه ساختمان و محصور به وسيله ساختار داراي درجه شوت
 45بندي حداقل  هاي به اتاق انتهايي بايد به وسيله درهاي آتش داراي درجه بازشو. ساعت مقاومت در برابر آتش تخليه شوند

مجراي . شوي متصل به كاشف دود باشند شو يا خودكار بسته ومت در برابر آتش محافظت شود و بايد از نوع خودبستهدقيقه مقا
 4- 2- 3باشند، كافي است كه فقط مطابق جدول  هاي زباله و لباس كه فاقد شوت  اتاق. سوز ختم شود زباله نبايد به اتاق زباله

  .باشند

  

  اتاق زباله سوز 5- 9- 8-7- 3

  .باشد 4-2-3اله سوز مطابق با شرايط جدول اتاق زب

  

  شبكه بارنده خودكار 6- 9- 8-7- 3

  .سوزي نصب شود الزم است تا شبكه بارنده خودكار تائيد شده براي شوت، اتاق انتهايي و اتاق زباله

  

  شفت آسانسور و باالبر ظروف 3-8-7-10

مقررات ملي  15الزامات مرتبط به آن در مبحث يز نو  4- 7-8- 3چاه آسانسور و دوربند باالبر ظروف بايد مطابق بخش 
  .ساختمان ساخته شود
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  البي آسانسور 10-1- 8-7- 3

شود، بايد  باز مي 4-2- 3-6- 3آتش، مطابق بند بندي مقاومت دربرابر  داراي درجه در هر طبقه هر آسانسوري كه به يك كريدور
. شده جدا نمايد  هاي محافظت آتش و بازشو  وسيله ديوار جداكننده البي بايد آسانسورها را از كريدور به. داراي يك البي باشد

  .مقررات باشند و ساير ضوابط اين 6-3البي هاي آسانسور بايد داراي حداقل يك راه خروج مطابق شرايط فصل 

  :ها استثناء

ان به شبكه بارنده خودكار در طبقه همكف خيابان تأمين البي آسانسور الزامي نيست، به شرطي كه تمام طبقه همكف خياب -1
  .تائيد شده مجهز باشد

 .نياز به قرار گرفتن در شفت نداشته باشند، تأمين البي الزامي نيست 2-7-8- 3براي آسانسورهايي كه مطابق بخش  -2

ل به هاي بلند مرتبه، در صورتي كه ساختمان به طور كام و نيز غير از ساختمان 3-هاي د هاي غير از گروه در ساختمان -3
  .وسيله شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شده باشد، نياز به تأمين البي آسانسور نيست

  .مجهز به سيستم فشار مثبت باشد، تأمين البي آسانسور الزامي نيست 6-9-3در صورتي كه شفت آسانسور مطابق با بند  -4

  .كه آسانسور فقط به پاركينگ باز اختصاص داشته باشدبه شرطي البي آسانسور براي پاركينگ هاي باز الزامي نيست،  -5

در هر (نفر  40، براي بار تصرف كمتر از متر از تراز تخليه خروج 23با حداكثر ارتفاع  )2ـ م(هاي مسكوني  براي ساختمان - 6
  . آسانسور نيست )البي(اختصاصي  ورودي ، نيازي به پيش)طبقه

 

  ديوار جداكننده آتش 3-8-8

  اتكلي 3-8-8-1

  :ديوارهاي مندرج در زير بايد با شرايط اين بخش منطبق باشند

  .ـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي مسكوني موجود در يك ساختمان1

  .ها، مراكز توانبخشي و نظاير آن ها، اقامتگاه ها، خوابگاه ـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي مجزاي خواب در هتل2

 .هاي سر پوشيده و نظاير آن هاي تجاري، بازارها و بازارچه ر ساختمانـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي مستقل د3

  . الزامي است 4- 2-3-6-3هايي كه وجود آنها طبق بند  ـ ديوارهاي كريدور4

  .1-11-7- 8-3ـ ديوارهاي البي آسانسور مطابق با بخش 5

  

  مصالح 3-8-8-2

كاري بايد با  مصالح نازك. از مصالح مجاز ساخته شوند 3-3ل ديوارها بايد بر حسب نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فص
  .مطابقت داشته باشد 7-3ضوابط فصل 

  

  مقاومت در برابر آتشبندي  درجه 3-8-8-3
  .مقاومت در برابر آتش ديوارهاي جداكننده آتش بايد حداقل يك ساعت باشد  درجه
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  :ها استثناء

  .درجه مقاومت ديگري براي آنها مجاز اعالم شده باشدكه  4-2- 3-6- 3ـ ديوارهاي كريدور مطابق جدول 1

هاي كامالً مجهز  در ساختمانهاي واحدهاي مسكوني و واحدهاي خواب  ب، جداكننده-5ب و -3ب، - 2ـ در ساختارهاي نوع 2
  .مقاومت در برابر آتش حداقل نيم ساعت باشد  به شبكه بارنده خودكار تائيد شده، بايد داراي درجه

ژها، بازارچه ها و مشابه آن براي ديوار جداكننده بين مغازه و كريدور پاساژ نيازي به در نظر گرفتن مقاومت در برابر در پاسا -3
  .آتش نيست

 

  پيوستگي 3-8-8-4

بندي مقاومت در  كف داراي درجه/بام يا سقف/تا زير مجموعه سقف  ديوار جداكننده آتش بايد از باالي مجموعه كف در پايين
  .ش در باال امتداد يافته و به طور ايمن به آنها متصل شوندبرابر آت

  ها بازشو 3-8-8-5
  .محافظت شوند 13- 8- 3ها در ديوار جداكننده آتش بايد مطابق با بخش  بازشو

  

  ذخيره 3-8-9
  

  ساختارهاي افقي 3-8-10

  كليات 3-8-10-1

در برابر آتش باشند، بايد با ضوابط اين بخش بندي مقاومت  بام كه الزم است داراي درجه/كف يا سقف/ساختارهاي سقف
  .مطابقت داشته باشند

  

  مصالح 2- 3-8-10

مصالح . از مصالح مجاز ساخته شوند 3-3ساختارهاي كف و بام بايد بر حسب ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل 
  .مطابقت داشته باشد 7-3كاري بايد با ضوابط فصل  نازك

  

  برابر آتش درجه مقاومت در 3-8-10-3

بام در برابر آتش نبايد كمتر از مقدار الزامي بر حسب نوع ساختار ساختمان /كف و سقف/هاي سقف درجه مقاومت مجموعه
هاي جداسازي  كاربري"كند و در طراحي از روش  هاي مختلط را از يكديگر جدا مي در صورتي كه سقف، تصرف. مورد نظر باشد

هايي كه از يكديگر جدا شده اند، داراي درجه  سقف بايد بر اساس تصرف/اشد، مجموعه كفاستفاده شده ب 2- 4-2- 3بند  "شده
  .باشد 2-4- 2-3مقاومت در برابر آتش حداقل برابر با الزامات بخش 
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  هاي دسترسي نصب دريچه 3-8-10-3-1

امي هستند، در صورتي مجاز بندي مقاومت در برابر آتش الز هايي كه داراي درجه هاي دسترسي در سقف ايجاد و نصب دريچه
  .هاي دسترسي مطابق با ضوابط اين مقررات برآورده شود است كه مقاومت در برابر آتش براي دريچه

  

 پيوستگي 3-8-10-4

و  2-7- 8- 3هاي  ساختارهاي افقي بايد پيوسته و بدون بازشو، منفذ، يا درز باشند، به جز مواردي كه مطابق اين بخش يا بخش
شده از نظر مقاومت در برابر آتش مجاز است، به شرطي  بندي  وجود نورگيرها و ديگر منافذ در بام درجه. ستندمجاز ه 11- 3-8

بايد  10-3- 8-3استفاده از نورگيرهاي محافظت نشده در ساختار بامي كه مطابق بخش . اي بام حفظ شود كه يكپارچگي سازه
ده نورگيرها در صورت نياز بايد محافظت شود تا درجه مقاومت در برابر سازه نگهدارن. در برابر آتش مقاوم باشد، مجاز نيست

  .آتش الزامي ساختار بان تأمين و حفظ گردد

  

  منافذ 3-8-10-5

  .باشند 11-8- 3منافذ عبور كرده از ساختارهاي افقي مقاوم در برابر آتش بايد مطابق بخش 

  

  درزها 3-8-10-6

شوند، بايد  بندي مقاومت در برابر آتش ايجاد مي ا بين ساختارهاي افقي داراي درجهدرزهاي انبساط و مانند آن كه در داخل ي
كف و ديوار پرده اي خارجي بايد مطابق /فضاي خالي ايجاد شده در محل تالقي ساختار سقف. باشند 11- 8-3مطابق بخش 

  .محافظت شود 3-11-8- 3بخش 

  

  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-10-7
  .باشند 14-8- 3و  11- 8-3هاي  هاي انتقال هوا بايد مطابق بخش ها و گشودگي ي كانالها مدخل

  

  و درزها آتش بندي منافذ 3-8-11
هاي ساختماني مورد استفاده براي محافظت منافذ و درزها در برابر آتش به  ضوابط مندرج در اين بخش براي مصالح و روش

درجه الزامي مقاومت در برابر آتش، به علت عبور سيستم هاي تأسيساتي يا چنانچه درون يك مجموعه داراي . رود كار مي
مشابه آن منافذي ايجاد شود، اين منافذ بايد به نحو مناسب آتش بندي شوند تا از تضعيف مقاومت مجموعه در برابر آتش 

  . جلوگيري شود

بام بايد به وسيله /هاي بام يا سقف ، مجموعهكف/هاي كف يا سقف همچنين درزهاي موجود در داخل يا بين ديوارها، مجموعه
اين سيستم درزبندي بايد براي مدتي حداقل برابر با مقاومت در . سيستم تأييد شده درزبند مقاوم در برابر آتش محافظت شوند

ي ايجاد فضاي خال. ، آزمايش و تائيد شده باشند)كف/هاي كف يا سقف ديوار، مجموعه(برابر آتش الزامي مجموعه مورد نظر 
  .محافظت شوند 3-11-8- 3كف و مجموعه ديوار پرده اي خارجي بايد مطابق بخش /شده در محل تالقي مجموعه سقف

مصالح و جزئيات اجرايي آتش بندي منافذ و درزها بايد با توجه به جزئيات و درجه مقاومت در برابر آتش الزامي مورد نياز، از 
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  .تائيد شوندواهينامه فني مرجع قانوني صدور گسوي 

  :استثناءها

ميلي  160كف بتني كه جزء نفوذكننده داراي حداكثر قطر اسمي برابر /در ديوارهاي بتني يا بنايي و نيز در مجموعه سقف -1
فوالدي، آهني، چدني يا مسي   متر مربع باشد، در صورتي كه جزء نفوذكننده، يك لوله 1/0متر و سطح گشودگي حداكثر برابر 

توان از بتن، دوغاب يا مالت استفاده نمود، به شرطي كه ماده  پر كردن فضاي باز پيرامون جزء نفوذ كننده ميباشد، براي 
  .پركننده داراي ضخامتي برابر با ضخامت ديوار يا كف باشد

  :تائيد شده آتش بندي براي درزها و منافذ در موارد زير الزامي نيست  سيستم -2

  مستقل هاي درون يك واحد مسكوني ـ كف

  .محافظت شده باشد 3- 11-8-3ها در جايي كه درز به وسيله ديوار دوربند يا شفت مقاوم در برابر آتش مطابق بخش  كف -

ها باشند و فضاي مجاور آتريوم در محاسبه ظرفيت كنترل دود  هايي كه مطابق با ضوابط خاص آتريوم هاي داخل آتريوم كف -
  .آتريوم، در نظر گرفته شده باشد

  هاي باز هاي درون سازه پاركينگ كف -

  هاي ميان طبقه كف -

  .هاي محافظت نشده هستند درزهاي درون ديوارهايي كه مجاز به داشتن گشودگي -

  .هايي كه وجود گشودگي در آنها مجاز است بام -

  

  بندي مقاومت در برابر آتش ساختارهاي بدون درجه 3-8-11-1

لزامي مقاومت در برابر آتش هستند، فضاي خالي بين اجزاي نفوذي غير قابل سوختن و بندي ا در ساختارهايي كه فاقد درجه
اين ساختارها بايد به طور مطمئن و ايمن با مصالح غير قابل سوختن پر شود، به طوري كه در برابر عبور آزاد شعله و 

  .محصوالت احتراق مقاومت نمايد

  

  نصب سيستم درزبند آتش 3-8-11-2

بندي آتش بايد به طور ايمن داخل يا روي درز، در تمام طول آن نصب شود به طوري كه بر اثر تحمل حركات هاي درز سيستم
  .هاي ساختمان، جابجا يا آزاد نشده، آسيب نبينند و در مقابل عبور آتش و گازهاي داغ مقاومت كنند و جابجايي

  

  محل تالقي ديوار پرده اي با كف 3-8-11-3

كف بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشد، درز يا فضاي خالي ايجاد شده در محل تالقي /جموعه سقفدر جاهايي كه كف يا م
سوزي بين طبقات و  ديوار پرده اي خارجي و مجموعه كف مزبور، بايد با مصالح تأييد شده محافظت شود تا از گسترش آتش

شده و قادر به جلوگيري از عبور شعله و گازهاي داغ چنين مصالحي بايد به طور ايمن نصب . داخل ساختمان جلوگيري شود
  .باشند
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  اي بندي مقاومت در برابر آتش و محافظت اعضاي سازه درجه 3-8-12

  الزامات 3-8-12-1

  .باشند 3- 3اي در برابر آتش بايد منطبق با ضوابط ساختارها در فصل  هاي سازه درجه مقاومت اعضا و مجموعه

  اي همحافظت اعضاي ساز 3-8-12-2
  .ها، خرپاها يا ديگر اعضاي سازه بايد منطبق با ضوابط اين بخش باشد درگاه تيرها، تيرها، نعلها، شاه محافظت ستون

  

  محافظت مستقل 1- 8-12-2- 3

باشند بندي الزامي مقاومت در برابر آتش مي ها يا ديگر اعضاي سازه كه داراي درجه درگاهها، تيرهاي اصلي، خرپاها، نعل ستون
باشند، بايد به طور كامل و به كنند يا نگهدارنده يك ديوار با ارتفاع بيش از دو طبقه ميبار بيش از دو طبقه را تحمل مي و

هاي تائيد شده محافظت شوند، به طوري كه مقاومت الزم در برابر آتش براي آنها صورت مستقل به وسيله مصالح و پوشش
توانند به وسيله يك پوشش مستقل، پوشش  قاومت الزامي در برابر آتش نياز دارند ميديگر اعضاي سازه كه به م. تأمين گردد

ها بايد واجد شرايط  ستون. يا به وسيله مجموعه تركيبي از هر دو روش، محافظت شوند 10-8-3غشائي يا سقفي مطابق بخش 
  .نيز باشند 2- 2-12-8- 3بخش 

  محافظت ستون در باالي سقف كاذب 2- 8-12-2- 3

در . ها در برابر آتش، كل ستون شامل اتصاالت به تيرهاي اصلي و فرعي بايد محافظت شود رتي نياز به محافظت ستوندر صو
اي  جايي كه ستون از ميان يك سقف كاذب باال رفته باشد، محافظت ستون در برابر آتش بايد به طور كامل از باالي كف سازه

  .ي اگر سقف كاذب داراي مقاومت در برابر آتش باشداي باالتر پيوسته باشد، حت تا زير سقف سازه

  اي ملحقات به اجزاي سازه 3- 8-12-2- 3

مجازاست تا به اندازه  اي  هاي متصل به اجزاي سازه ها وپيچ ها، كله پرچ ها، نبشي زوايد فوالدي در سطح سازه مانند دستك
  .شده در برابر آتش بيرون بزند متر، از سطح محافظت ميلي 25حداكثر 

  محافظت فوالدگذاري بتن و مصالح بنايي 4- 8-12-2- 3

ضخامت پوشش محافظ براي فوالد گذاري بتن يا مجموعه هاي با مصالح بنايي بايد از سطح پوشش تا سطح بيروني فوالد 
اعضاي متر به درون پوشش محافظ اطراف  ميلي 12 توانند تا حداكثر هاي منفرد و دورپيچ مي اما خاموت. گيري شود اندازه

  .فوالدي نفوذ نمايند

  اجزاي مدفون در پوشش محافظ 5- 8-12-2- 3

، سيم، كانال يا ديگر  اي كه بايد به طور مستقل در برابر آتش محافظت شوند، نبايد هيچگونه لوله در مورد آن اجزاي سازه
  .دتجهيزات تأسيساتي و خدماتي در درون پوشش الزم براي محافظت در برابر آتش قرار داده شو

  الزامات پوشش هاي محافظت كننده در برابر آتش 6- 8-12-2- 3

 ENپوشش هاي محافظت كننده در برابر آتش كارخانه اي براي سازه هاي فوالدي بايد بر حسب نوع آنها مطابق با استاندارد 

  .دريافت نمايندمرجع قانوني صدور گواهينامه فني از  و گزارش ارزيابيتائيديه  13381

مانند تائيديه ها و گواهينامه هاي فني صادر شده توسط (ت داراي نتايج آزمون و مدارك فني اضافه بر موارد فوق براي محصوال
، تائيديه هاي تكميلي با تشريح دامنه تطبيق )EN 13381مراكز معتبر خارجي بر اساس روش ها و استانداردهاي متفاوت از 

فيزيكي، (الزامات مربوط به ساير مشخصات فني پوشش هاي ضد حريق . ه شودطراحي، مي تواند به دامنه گواهينامه فني اضاف
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  .منتشر خواهد گرديدمبحث  ، روش هاي ارزيابي و معيارهاي پذيرش در قالب مدارك پشتيبان...)مكانيكي، 

  محافظت در برابر ضربه 7- 8-12-2- 3

ناشي از وسايل نقليه، حمل كاال يا   خطر ضربه اي در برابر آتش، در معرض كه پوشش محافظت كننده عضو سازه در مواردي
هاي گوشه يا پوشش فلزي و يا ديگر مصالح غير قابل سوختن تا  ها باشد، پوشش محافظ بايد به وسيله حفاظ ديگر فعاليت

  . متر از كف تمام شده، در برابر ضربه محافظت شود سانتي 150ارتفاع كافي و حداقل 

كننده نبايد به طور مستقيم با مصالح ديگر پوشانده شود، زيرا عملكرد محافظتي اين  روي رنگ هاي ضد حريق پف :توجه
  .پوشش ها از طريق پف كردن و منبسط شدن آنها صورت مي گيرد و فضاي الزم براي اين موضوع بايد وجود داشته باشد

  

  اي خارجي  اجزاي سازه 3-8-12-3

يرون ساختمان قرار دارند، بايد داراي بيشترين درجه مقاومت در برابر آتش اجزاي سازه كه در داخل ديوارهاي خارجي يا در ب
  :آيد، باشند كه از بندهاي زير به دست مي

  بر اساس نوع ساختار ساختمان) مانند تير يا ستون(الف براي اجزاي ساختماني - 2- 3-3مطابق الزامات جدول   ـ 1

 ارجي بر اساس نوع ساختار ساختمانالف براي ديوارهاي باربر خ- 2- 3-3مطابق الزامات جدول   ـ 2

 ب براي ديوارهاي خارجي بر اساس فاصله مجزاسازي حريق- 2- 3-3مطابق الزامات جدول   ـ 3

 

  ها درگاه موارد مجاز براي عدم محافظت بال پايين نعل 3-8-12-4
  .هايي كه جزئي از سازه نيستند، ضرورت ندارد درگاه محافظت در برابر آتش براي بال پايين نعل

  

  هاي جداگر لرزه اي سيستم 3-8-12-5

آن ستون، ديوار يا جزء  اي بايد معادل درجه مقاومت در برابر آتش  هاي جداگر لرزه درجه مقاومت در برابر آتش براي سيستم
بنابراين در صورت نياز سيستم جداگر . باشد كه سيستم جداگر در آن نصب شده است) 2-3- 3طبق جدول (ساختماني 

ها يا ساختارهاي مناسب تائيد شده، در برابر آتش محافظت شود تا مقاومت آن در برابر آتش  د به وسيله پوششاي باي لرزه
  .اي كه در آن نصب شده است، باشد معادل جزء سازه

  سيستم هاي مقاوم سازي كف هاي بتن مسلح 3-8-12-6

مانند اجزاء فوالدي يا صفحات كامپوزيتي (هاي بتن مسلح تقويت شده با مصالحي كه در برابر آتش ضعيف هستند سقف
ها يا ساختارهاي مناسب در ، بايد به گونه اي طرح و در صورت نياز به وسيله پوشش)FRP -پليمري تقويت شده با الياف 

  .تامين شود 1-3- 3برابر آتش محافظت شوند، كه درجه مقاومت در برابر آتش الزامي براي ساختار سقف مطابق جدول 

  حافظت بازشوهام 3-8-13

  كليات  3-8-13-1

هاي اين آيين نامه الزم شمرده شده است، بايد منطبق با الزامات اين  محافظت از آن دسته از بازشوها كه توسط ديگر بخش
  .بخش باشد
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  هاي آتش هاي درها و كركره مجموعه 3-8-13-2

   .مطابقت نمايند 2-13-8- 3زامات جدول بايد با ال  آتش هاي  درها و كركره هاي  مجموعه  محافظت بندي  درجه

  

  بندي محافظت بازشوها در برابر آتش درجه: 2- 13- 8- 3جدول 

  نوع مجموعه
درجه الزامي مقاومت 

  )ساعت(در برابر آتش 

حداقل مقاومت الزامي در 

  )ساعت(يا كركره آتش 

ديوارهاي مـانع آتـش بـا درجـه     

مقاومت در برابر آتش بيش از يك 

  ساعت

4  3  
3  3  
2  5/1  
5/1  5/1  

موانع آتـش داراي درجـه الزامـي     

  :يك ساعت مقاومت در برابر آتش

  

  1  1  هاي خروج ديوارهاي گذرگاه   
  75/0  1  ساير موانع آتش   

    :ديوارهاي جداكننده آتش

  ها ديوارهاي كريدور   
1  33/0  
5/0  33/0  

  75/0  1  ساير ديوارهاي جداكننده آتش   

  جيديوارهاي خار   
3  5/1  
2  5/1  
1  75/0  

  

  آزمايش و ارزيابي درهاي آتش  8-13-2-1- 3

تأمين نموده، داراي گواهينامه معتبر از مقاوم  2-13- 8- 3در آتش بايد مقاومت الزم در برابر آتش را مطابق با الزامات جدول 
شدن معيار يكپارچگي الزم مي باشد، مگر  براي اهداف اين مبحث، تنها براورده. قانوني مسئول آزمون و گواهينامه فني باشد

همچنين طراح . آن كه در قسمت ديگري از اين مبحث صراحتاً معيار نارسانايي يا دودبندي در دماي محيط خواسته شده باشد
را در طرح گنجانده، مدارك و ) دودبندي و نارسانايي(ساختمان مي تواند بر اساس نياز طرح، براورده شدن ساير معيارها 

  .مستندات معتبر در اين خصوص را مطالبه نمايد

آزمون هاي مقاومت در برابر آتش و كنترل دود براي مجموعه ( 18839- 1آزمون در بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 
 :1قسمت  –درهاي ضد حريق، مجموعه درهاي كركره اي و مجموعه پنجره هاي بازشونده و اجزاي يراق آالت ساختماني 

آزمونه بايد به صورت . صورت گيرد) روشهاي آزمون آتش براي درهاي ضد حريق، درهاي كركره اي و پنجره هاي بازشونده
نمونه كامل مورد آزمون قرار گرفته، تمام مشخصات مصالح و جزئيات اجرايي آن در گزارش گواهينامه فني به صورت كامل 

، )در صورت وجود(خور  كه داراي قاب، وسايل قفل و بست، سطوح شيشه شود نمونه كامل به دري گفته مي. قيد شده باشد
هر گونه تغيير جزئي در نمونه . باشد) گردد به همان صورتي كه در بازشوي مورد نظر نصب مي(  ملزومات و قطعات مربوطه
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مي تواند ...) چارچوب،  مانند سطح شيشه خور، نوار درزبند پف كننده،(نسبت به گزارش و محدوده كاربرد گواهينامه فني 
در آتش بايد به طور كامل و تماماً . باعث تغيير قابل توجه در رفتار و مقاومت در برابر آتش مجموعه در آزمون شده گردد

  . دار سازد، قابل نصب باشد ساخته در محل نصب شود و بدون احتياج به هرگونه دستكاري كه مشخصات آنها را خدشه پيش

  

  م بسته شدن در و عالمت گذاري سيست 8-13-2-2- 3

مرجع صدور پروانه و كنترل شو باشد، مگر در جاي ديگري از اين مقررات و يا به تشخيص  درهاي آتش بايد از نوع خودبسته
  . ، استفاده از سيستم خودكار بسته شو مجاز تشخيص داده شده باشدساختمان

تواند فاقد سيستم  مي) 1-م(نده واحدهاي خواب در گروه درهاي آتش مستقر در ديوارهاي مشترك جداكن :1استثناء 

  .شو يا خودكار بسته شو باشد خودبسته

درهاي آتش مربوط به داكت هاي تأسيساتي يا مشابه با آن كه به طور معمول قفل هستند، نيازي به نصب  براي :2استثناء 

  .سيستم خود بسته شو يا خودكار بسته شو نيست

داراي عالمت ) مانند درهاي سيستم هاي تأسيساتي(بر حسب كاربرد از هر دو طرف و يا از يك طرف تمام درهاي آتش بايد 
 )."بسته نگاه داشته شود –در آتش "مانند (مناسب باشند 

  

  شو  با دريافت عالمت از سيستم كشف كننده دود درهاي خودكار بسته 8-13-2-3- 3

شو با دريافت عالمت از  ر نصب شده باشند، بايد از نوع خودكار بستههاي زي شو كه در موقعيت درهاي آتش خودكار بسته
در صورتي كه جريان برق به سيستم بسته كننده خودكار يا به سيستم كشف دود قطع شود، اين . سيستم كشف دود باشد

  .يش از ده ثانيه باشدتأخير زماني بين فعال شدن كاشف دود و بسته شدن در، نبايد ب. درها بايد به طور خودكار بسته شوند

  ها؛ ـ درهاي آتش نصب شده در ميان كريدور 1

  هاي دسترس خروج كه نياز به ساختار مقاوم در برابر آتش دارند؛ ـ درهاي آتش مربوط به خروج هاي افقي و نيز كريدور 2

  برابر آتش باشند؛  داراي درجه مقاومت در 1ـ3هاي ديوارهايي كه الزم است طبق جدول  ـ درهاي آتش محافظ بازشو 3

  .ـ درهاي نصب شده در ديوارهاي مانع آتش يا جداكننده آتش 4

  

  آستانه درهاي آتش 8-13-2-4- 3

اما چنانچه . در مواردي كه كف با مصالح غير قابل سوختن ساخته شده باشد، در زير درهاي آتش نيازي به آستانه نيست 
، بايد داراي )به استثناي درهاي با نرخ حداكثر نيم ساعت محافظت(تش ساختار كف از نوع قابل سوختن باشد، زير درهاي آ

هاي جانبي چارچوب در  سوختن ساخته شود و عرض آن برابر عرض پروفيل قابل  اين آستانه بايد از مصالح غير . آستانه باشد
  .مراجعه شود 6-3در مورد الزامات ارتفاع آستانه درها به فصل . باشد

  اي پنجره بيروني مقاوم در برابر آتشه مجموعه 3- 3-8-13

 2- 3-3نياز به محافظت دارند و مستقر در ديواري باشد كه طبق جدول  12- 3-8-3هاي بيروني كه طبق الزامات بخش  پنجره
با بندي مقاومت در برابر آتش حداقل برابر  هايي با درجه به بيش از يك ساعت مقاومت در برابر آتش نياز دارد، بايد با مجموعه
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نياز به محافظت دارند و مستقر در ديواري باشند كه  8-3- 8- 3هاي بيروني كه طبق بخش  پنجره. ساعت محافظت شوند 5/1
هاي داراي درجه مقاومت در برابر آتش  نياز به يك ساعت مقاومت در برابر آتش دارد، بايد با مجموعه 2-3- 3طبق جدول 

نياز به محافظت دارند، بايد  10-4- 8-3يا  9-3- 8-3روني كه طبق بخش هاي بي پنجره. دقيقه محافظت شوند 45حداقل 
هاي ديوار خارجي بدون  بازشوهاي موجود در مجموعه. دقيقه در برابر آتش باشند 45داراي محافظتي حداقل برابر با 

ت دارند، بايد داراي نياز به محافظ 10- 3- 8-3يا  9-3- 8-3، 8- 3-8-3هاي  بندي مقاومت در برابر آتش كه مطابق بخش درجه
  .دقيقه باشند 45درجه بندي مقاومت در برابر آتش حداقل برابر با 

  

  ذخيره 1- 8-13-3- 3

  

  هاي آتش قاب پنجره 2- 8-13-3- 3

  :قاب پنجره با يكي از شرايط زير قابل قبول است

گي مقاوم بوده و قادر به تحمل زد قابي كه از فوالد ساخته شده، به روشي مطمئن به ديوار محكم شده، در برابر زنگ - الف 
  .نيروهاي باد باشد

  .گواهينامه فنيصدور قانوني مرجع ساير انواع قاب در صورت اثبات به وسيله آزمون آتش كل سيستم پنجره مورد تائيد  -ب

  ها هاي انتقال هوا و كانال محافظت گشودگي 3-8-14 

  كليات 1- 3-8-14

بندي مقاومت در برابر آتش بايد مطابق با شرايط اين  هاي با درجه وا در مجموعههاي انتقال ه ها و گشودگي محافظت كانال
در . در مورد الزامات سيستم هاي تخليه دود و نحوه فعال شدن آنها به ضوابط اختصاصي تخليه دود مراجعه شود. بخش باشد

د آن طبق الزامات اين قسمت، تداخل و صورتي كه يك دمپر در كانال انتقال هوا، جزئي از سيستم تخليه دود بوده و عمكر
تناقض در عملكرد سيستم تخليه دود ايجاد نمايد، چگونگي عملكرد آن بايد با روش هاي طراحي مهندسي صحيح تعيين 

  .شده، رعايت الزامات اين قسمت براي چنين دمپرهايي الزامي نيست

  هاي بدون دمپر هاي انتقال هوا و كانال گشودگي 2- 3-8-14

و مطابق اين بخش    بندي مقاومت دربرابر آتش نفوذ كرده هاي با درجه هاي انتقال هوا كه به درون مجموعه ها و گشودگي كانال
  .باشند 11- 8-3باشند، بايد منطبق با ضوابط بخش  دمپر نداشته   نيازي به

  درجه الزامي محافظت در برابر آتش 3- 3-8-14
  .دنباش 3-14-8- 3محافظت در برابر آتش مطابق با جدول   راي حداقل درجهدمپرهاي آتش بايد بسته به نوع گشودگي دا

  بندي محافظت در برابر آتش براي دمپرها درجه: 3-14- 8- 3جدول 

  )ساعت(حداقل مقاومت در برابر آتش براي دمپر   نوع گشودگي

هاي با درجه مقاومت در برابر آتش  مجموعه
  ساعت 3كمتر از 

5/1  

مقاومت در برابر آتش هاي با درجه  مجموعه
  ساعت 3برابر با يا بيش از 

3  
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  ساز دمپرهاي آتش وسايل فعال 8-14-3-1- 3

درجه سلسيوس باالتر از دماي حداكثر دماي كاركرد درون  10ساز دمپرهاي آتش بايد تقريباً  دماي عملكرد وسايل فعال
  .درجه سلسيوس كمتر نباشد 71سيستم كانال باشد، اما از 

  

  سازي دمپرهاي دود هاي فعال روش 8-14-3-2- 3

  :هاي زير بسته شود كننده دود استاندارد و بر حسب مورد با يكي از روش دمپرهاي دود بايد با تحريك يك كشف

متري دمپر  سانتي 150كننده دود در كانال در محدوده  در صورتي كه دمپر درون كانال نصب شده باشد، بايد يك كشف ـ 1
كننده از نظر سرعت  كشف. كننده نبايد خروجي يا ورودي هوا وجود داشته باشد دمپر و كشفدر فاصله بين . نصب شود

اي دود براي عملكرد خود به  كننده نقطه در صورتي كه كشف. هوا، دما و رطوبت براي جايي كه نصب شده مناسب باشد
ي كنترل دود مكانيكي، بايد به محض ها يك حداقل سرعت جريان هوا نياز داشته باشند، دمپرها، به جز در مورد سيستم

  .بسته شوند) فن(خاموش شدن پروانه 

اي دود بايد در  كننده نقطه در جايي كه دمپر در داخل يك گشودگي ديوار بدون كانال نصب شده باشد، يك كشف  ـ 2
 .متري از دمپر نصب شود سانتي 150محدوده افقي 

تواند به وسيله يك سيستم كشف  دود نصب شده در  د، دمپر ميدر صورتي كه دمپر در ديوار يك كريدور نصب شده باش ـ 3
 .كريدور كنترل شود

  بندي دمپرها آزمايش و درجه 3-8-14-4
  .گواهينامه فني باشندصدور قانوني  مرجعدمپرهاي آتش بايد داراي گواهينامه معتبر از طرف 

  نصب 3-8-14-5

هاي توزيع هوا و كنترل دود  دمپرهاي سقفي مستقر در سيستمدود و / دمپرهاي آتش، دمپرهاي دود، دمپرهاي مركب آتش 
گواهينامه فني نصب صدور قانوني مرجع بايد مطابق با الزامات اين بخش، دستورالعمل سازنده و مدارك تأييد شده توسط 

  .شوند

  دسترسي و شناسايي 3-8-14-5-1

كافي براي اهداف بازرسي و تعميرات دمپر و قطعات آن دمپرهاي آتش و دود بايد داراي دسترسي مناسب باشند كه به اندازه 
هاي دسترسي نبايد  گشودگي. اين دسترسي نبايد در مقاومت در برابر آتش مجموعه تأثيري داشته باشد. بزرگ باشد

پر نقاط دسترسي بايد به وسيله يك برچسب با كلمات دمپر دود يا دم. بندي مقاومت در برابر آتش مجموعه را كم كند درجه
  .آتش قابل شناسايي باشند

  

  هاي مورد لزوم محل 6- 3-8-14

هاي تعيين شده در اين  دود و دمپرهاي تابشي سقفي بايد در محل/ دمپرهاي آتش، دمپرهاي دود، دمپرهاي مركب آتش 
دود / آتش در جايي كه يك مجموعه به هر دو دمپر آتش و دود نياز داشته باشد، يك دمپر مركب . بخش در نظر گرفته شوند

  .يا يك دمپر آتش و يك دمپر دود احتياج خواهد بود
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  ديوارهاي مانع يا جداكننده آتش 8-14-6-1- 3

هاي  انتقال هوا كه از ديوارهاي مانع آتش يا جداكننده آتش عبور مي كنند، در محل عبور از ديوار بايد به  ها و دريچه كانال
  .وسيله دمپر آتش تائيد شده محافظت شوند

ديوارهاي جداكننده بين واحدهاي مستقل و : ، دمپر آتش براي موارد زير الزم نيست)خ(هاي غير از گروه  در تصرف :ثناءاست

  .ها در صورتي كه ساختمان به طور كامل به شبكه بارنده خودكار تائيد شده تجهيز شده باشد ديوارهاي كريدور

  

  هاي افقي مجموعه 8-14-6-2- 3

كف يا در پوسته سقف /هاي كف، سقف هاي انتقال هوا در مجموعه ها و گشودگي به دليل عبور كانالگشودگي هاي ايجاد شده 
  .يا مطابق با اين بخش محافظت شود 7-8- 3كف بايد به وسيله دوربند شفت مطابق با شرايط بخش /يك مجموعه سقف

  

  منافذ سرتاسري 8-14-6-3- 3

بندي  كف با درجه/كانال و گشودگي انتقال هوا كه از يك مجموعه سقف ، سيستم3-و د 2-هاي د هاي غير از گروه در تصرف
باشد، به شرطي كه يك دمپر آتش در محل  تواند فاقد محافظت به وسيله دوربند  مقاومت در برابر آتش عبور كرده است، مي

  .كف نصب شده باشد

  

  هاي بدون درجه بندي مقاومت در برابر آتش مجموعه 8-14-6-4- 3

بندي مقاومت در برابر آتش نفوذ كنند و حداكثر دو طبقه را به  هاي كف بدون درجه كانال كه به درون مجموعه هاي سيستم
توانند فاقد ديوار دوربندي باشند، به شرطي كه فضاي حلقوي بين مجموعه و كانال با مصالح غير قابل  كنند، مي هم وصل مي

  . هاي احتراق مقاومت كند ر آزاد شعله و فراوردهسوختن مورد تأييد، پر شده باشد تا در برابر عبو

بندي مقاومت در برابر آتش نفوذ كنند و حداكثر سه طبقه را به هم  هاي كف فاقد درجه هاي كانال كه به درون مجموعه سيستم
ننده با مصالح توانند فاقد ديوار دوربندي باشند، مشروط بر آنكه فضاي حلقوي بين مجموعه و كانال نفوذك كنند، مي وصل مي

هاي احتراق مقاومت كند و به عالوه يك دمپر  غير قابل سوختن تأييد شده پر شده باشد تا در برابر عبور آزاد شعله و فراورده
  .آتش در تراز هر كف نصب شود

  .هاي داخل واحدهاي مسكوني مستقل به دمپرهاي آتش نيازي نيست در كانال :استثناء
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  9- 3فصل 

  حريق و تهويه دودسيستم هاي اطفاء 

  

  كليات 3-9-1

موارد اجباري تجهيـز سـاختمان بـه ايـن     . در اين فصل الزامات مربوط به سيستم هاي اطفاء حريق و تهويه دود ارائه شده است
همچنـين الزامـات مربـوط بـه نصـب      . سيستم ها و شرايط طراح، نصب، عملكرد و نگهداري آنها در اين فصل ارائـه شـده اسـت   

بايد مـورد  ...) مانند شرايط اختصاصي ساختمان هاي بلند مرتبه، آتريوم ها و (م ها در ساير فصل هاي اين مبحث اينگونه سيست
  .رعايت قرار گيرد

  

  خاموش كننده هاي دستي 3-9-2

  كليات 3-9-2-1

و مشخصـات فضـاها،   هاي دستي بايد با توجه به اندازه و شكل ساختمان، نوع تصـرف   كننده نوع، تعداد، اندازه و فواصل خاموش
هاي مناسـب نصـب    در محل  NFPA 10: 2013يا استاندارد بين المللي  13300استاندارد ملي ايران شماره مطابق تعيين و 
  . شوند

  

  هاي دستي كننده خاموشنوع و تعداد انتخاب  3-9-2-2

بـر اسـاس    ور حفاظت بنا و متصرف،هاي اطفاء موجود، به منظنظر از سيستم صرف نوع و تعداد خاموش كننده هاي دستي بايد
  NFPA 10: 2013يا استاندارد بـين المللـي    13300استاندارد ملي ايران شماره مطابق شرايط و سطح خطر موجود در فضا 

  . انتخاب گردد

رهـا،  در فضاهاي پاركينگ، انبا. اي برخوردار استسوزي احتمالي از اهميت ويژهانتخاب نوع خاموش كننده با كالس خطر آتش
   .دار فراهم شود كننده چرخ مشابه، الزم است وسايل خاموشمكان هاي و  تأسيساتهاي  اتاق

  

  دستي خاموش كننده هاي مناسب توزيع 3-9-2-3

هاي واضح و بايد در موقعيت هاخاموش كننده. نحو مناسب صورت گيردبايد به در ساختمان  ها نصب خاموش كنندهتوزيع و 
خاموش . به آساني در دسترس بوده و در زمان بروز آتش سوزي بتوان به سرعت از آنها استفاده نمودتا  گيرندقابل ديد قرار 

. ، فضاهاي خالي يا ساير مكان هاي مناسب نصب نمودديوارهاي انبار، ها نزديكي خروج ،ها بر روي ستونرا مي توان ها  كننده
به نحوي قرار گيرند كه بايد ها  خاموش كننده. مجاور آن نصب نمودا يها را مي توان در جعبه شلنگ آتش نشاني كنندهخاموش

در پشت درها، ها  نصب خاموش كننده از. بيشتر نشود مجاز در استاندارد طراحي آنها مناسب بوده و از حدود فاصله دسترسي 
. سخت باشد، جلوگيري شودو مكان هايي كه دسترسي به آنها ) غير از جعبه هاي آتش نشاني(داخل كابينت هاي قفل شده 
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. در صورت قرارگيري خاموش كننده ها در محل هاي نسبتاً پنهان از ديد، عالئم مناسب براي دسترسي به آنها نصب گردد
آتش  هايخاموش كنندهآتش نشاني نبايد در معرض دماهاي خارج از محدوده ارائه شده بر روي برچسب  يها خاموش كننده

قرارگرفته و بوضوح قابل ديد  خاموش كنندهآتش نشاني بايد بر روي  هايخاموش كنندهراهنماي كار با  .نشاني قرار داده شوند
  .باشد

  

  هاخاموش كنندهنصب  3-9-2-4

مطمـئن  وسـايل  هر كدام از آتش نشاني قابل حمل، بجز كپسول هاي آتش نشاني چرخ دار، بايد با استفاده از  هاخاموش كننده
هاي آتـش نشـاني   خاموش كنندهچنانچه . نصب شوندساخته شده، هاي آتش نشاني خاموش كنندهه براي كز يا آوي قالبمانند 

در شرايطي قرار دارند كه احتمال سقوط و خروج از محل استقرارشان وجود دارد، بايد به وسيله قالبها يا تسـمه هـاي مناسـب،    
  .تابع ضوابط چهارم و معلولين نيز باشد. تثبيت شوند

  

  برداري  مالحظات بهره 5- 2- 3-9

مناسـب  در حالـت كـامالً شـارژ و شـرايط عمليـاتي      هاي ذيصالح توسط شركتهاي آتش نشاني قابل حمل بايد خاموش كننده
كننـده بايـد    هـاي خـاموش   سيستم. شوند و برچسب هاي مربوط از طرف شركت تأمين كننده بر روي آنها نصب باشدنگهداري 

  .ختمان يا سرپرست ساختمان كه مسئوليت كتبي از طرف مالك يا مدير ساختمان دارد، باشدتحت مسئوليت مالك يا مدير سا

  

  آتش نشاني آبشبكه هاي لوله  3-9-3

مرجع صـدور پروانـه و   تا آن هنگام . آتش نشاني در ويرايش بعدي مبحث ارائه خواهد شد آبضوابط مربوط به شبكه هاي لوله 
 BS EN 671-1:2012يـا    NFPA 14: 2013الزم، نصب اين سيستم ها را بر اساس مي تواند در موارد كنترل ساختمان 

  .خواستار شود

  

و ساير سيستم هاي خودكار اطفاي ) اسپرينكلرها(شبكه هاي بارنده خودكار  3-9-4

  حريق

ش بعـدي  شبكه هاي بارنده خودكار و ساير سيسـتم هـاي خودكـار اطفـاي حريـق در ويـراي      طراحي و اجراي ضوابط مربوط به 
تا آن هنگام هر كجا كه در اين مبحث نصب شبكه هاي بارنده خودكار خواسته شده باشد و يا چنانچـه  . مبحث ارائه خواهد شد

صـورت   NFPA 13تشخيص دهد، طراحي و نصب اين شبكه ها بايد بر اساس مراجـع  مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان 
  .گيرد

  

  در برابر دود دوربندهاي پلكان محافظت شده 3-9-5

. الزم باشد، بايد ضوابط اين بخـش مـورد رعايـت قـرار گيـرد     هر جا كه در اين مبحث، محافظت دوربندهاي پلكان در برابر دود 
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 7-8-3و  3-3-3-6-3مقاوم در برابر آتش مطابق بـا ضـوابط    دوربند شدهدوربند محافظت شده در برابر دود شامل يك فضاي 
مي باشد كه عالوه بر آن، مطابق با ضوابط اين بخش، به وسـيله يكـي   ) مقررات خواسته شده است يا هر جاي ديگر كه در اين(

  :در برابر نفوذ دود محافظت شده استاز روش هاي زير 

  تهويه شده،) يا البي(گذرگاه تأمين يك  -

  ،باز خارجييك بالكن  -

  ايجاد فشار مثبت -

  

  دسترسي 3-9-5-1

 مـورد نيـاز   عـرض بايد برابر با  گذرگاهعرض  حداقل .باز باشد خارجي بالكنيك  يا گذرگاه ق يككان بايد از طريپل دسترسي به
 در جهتمتر  8/1سانتي متر باشد و طول آن نيز بايد حداقل  110 كمتر از بايددر هر صورت ن ولي آن باشد، منتهي به كريدور
  .باشد خروج پيمايش

  

  ساختار 3-9-5-2

به  7-8-3و  3-3-3-6-3ضوابط بندهاي مربوط به آن بايد مطابق با ) البي(ر برابر دود و گذرگاه دوربند پلكان محافظت شده د
بايـد بـا   ) البـي (همچنـين گـذرگاه   . جدا شـود   ساختمان قيهب ازمقاومت دربرابر آتش  ساعت 2 حداقلداراي  موانع آتشوسيله 

مجـاز  بازشو غير از موارد نياز براي خروج، ايجاد هيچگونه . مقاومت در برابر آتش از پلكان جدا شود ساعت 2 موانع آتش حداقل
) 8-3فصـل  ( كـف  هـاي  مجموعه براي بندي مقاومت در برابر آتش درجه با الزامات مطابقبايد  باز خارجيبالكن ساختار . نيست
  .شودساخته 

  

  درهاي مقاوم در برابر آتش 3-9-5-3

 شوي متصل بـه  كاشـف   كاربستهخود يا  شو از نوع خودبستهبايد برابر دود دوربند پلكان محافظت شده در واقع در  هاي آتشدر
چنانچه از درهاي خودكار بسته شوي متصل به كاشف دود استفاده شده باشد، در صورت فعال شدن سيسـتم كشـف   . باشددود 

  . شوند دود، تمام درهاي خودكار بسته شوي دوربند محافظت شده در برابر دود در تمام طبقات بايد بسته

  تهويه طبيعي راهكار 3-9-5-4

ارائـه شـده    2-4-5-9-3و  1-4-5-9-3مقررات مربوط به راهكار تهويه طبيعي براي محافظت پلكان در برابر دود در بنـدهاي  
  .است

 

  درهاي بالكن 3-9-5-4-1

دوربنـد بايـد داراي حـداقل    آتش بين بالكن و  در ،گيرد صورت ميباز  خارجي بالكن از طريق پلكان دسترسي بهدر صورتي كه 
  .ساعت مقاومت در برابر آتش باشد 5/1
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  گذرگاه با تهويه طبيعي 3-9-5-4-2

در صورتي كه از يك گذرگاه با تهويه طبيعي براي محافظت پلكان در برابر دود بهره گيـري شـود، گـذرگاه بايـد داراي حـداقل      
در "در ايـن حالـت،   . حياط خارجي يا معبر عمومي باشـد ك متر مربع سطح خالص بازشو در يك ديوار خارجي به سمت ي 5/1

همچنـين در گـذرگاه بـه پلكـان بايـد      . ساعت مقاومت در برابر آتش باشـد  5/1بين كريدور و گذرگاه بايد داراي حداقل  "آتش
  .دقيقه مقاومت در برابر آتش باشد 20داراي حداقل 

دوربند پلكان مجاز نبوده، ديوار خارجي پلكان نيز بايد داراي  در ديوار خارجي گشودگيتوجه شود كه در اين حالت تعبيه 
 .ساعت مقاومت در برابر آتش باشد و تقليل اين مقاومت به علت ضوابط فاصله مرز مالكيت مجاور قابل قبول نيست 2حداقل 

  

 راهكار تهويه مكانيكي 3-9-5-5

ـ  بايـد   4-5-5-9-3تـا   1-5-5-9-3ر دود، مقـررات بنـدهاي   در صورت استفاده از تهويه مكانيكي براي محافظت پلكان در براب
  .رعايت شود

  
  درهاي گذرگاه 3-9-5-5-1

بـين كريـدور و گـذرگاه بايـد      "در آتش"در صورت استفاده از يك گذرگاه با تهويه مكانيكي براي محافظت پلكان در برابر دود، 
دقيقـه مقاومـت در    20گاه به پلكان بايد داراي حـداقل  همچنين در گذر. ساعت مقاومت در برابر آتش باشد 5/1داراي حداقل 
  .برابر آتش باشد

  

  در زمان حريق تهويه گذرگاه 3-9-5-5-2

فعـال  . درصـد هـواي ورودي باشـد    150خروج هوا نبايد كمتر از . حداقل يك بار تغيير هواي گذرگاه در دقيقه بايد تأمين شود
شـوند، صـورت    هاي مجزا كه فقط براي اين منظـور اسـتفاده مـي    طريق كانالشدن سيستم ورود و خروج هوا از گذرگاه بايد از 

دريچه خروج هوا بايد به گونه اي نصب شـود كـه   . سانتي متري كف نصب شود 15دريچه هواي ورودي بايد در محدوده .  گيرد
درها در حالـت بـاز   .  سانتي متر باشد 15لبه بااليي آن باالتر از تراز نعل درگاه درهاي گذرگاه بوده و فاصله آن با سقف حداكثر 

استفاده از دمپرهاي كنترل كننده در بازشوهاي كانال هوا در صورت نياز طرح مجـاز  . نبايد بازشوهاي كانال هوا را مسدود كنند
  .است استفاده شود، اما الزامي نيست

   ذخيره 3-9-5-5-3

  

  )فاصله نعل درگاه تا سقف(دود  تله 3-9-5-5-4

سانتي متـر بـاالتر از نعـل     50يه فضايي براي صعود دود و حرارت در ارتفاع باالتر از افراد، سقف راهرو بايد حدقل به منظور تعب
  .درگاه درهاي گذرگاه باشد

  

  ذخيره 3-9-5-5-5
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  فشار پلكان ايجادراهكار  3-9-5-6

و مكانيكي، مـي   ياهكارهاي تهويه طبيعدر صورتي كه تمام ساختمان مجهز به شبكه بارنده خودكار تائيد شده باشد، به جاي ر
تـا   25فشار مثبت داخل پلكان بايد بين حداقل اختالف در اين صورت . توان از راهكار ايجاد فشار مثبت در پلكان استفاده نمود

  .پاسكال باشد 90حداكثر 

  

  تجهيزات تهويه 3-9-5-7

هاي دود نصب شده  بايد به وسيله  كاشف 6-5-9-3و  5-5-9-3تجهيزات تهويه الزامي طبق راهكار هاي ارائه شده در بندهاي 
در صورتي كه وسـيله  . در تراز هر طبقه در محل تأييد شده در نزديك ورودي به دوربند محافظت شده در برابر دود فعال شوند

ود يا قطع بـرق  بسته كننده درهاي خودكار بسته شو مربوط به درهاي شفت پلكان يا گذرگاه به دليل فرمان از سيستم كشف د
  .فعال شود، تجهيزات مكانيكي تهويه بايد فعال گردد

  هاي تهويه سيستم 3-9-5-7-1

تجهيـزات،  . هاي تهويـه سـاختمان باشـد    هاي تهويه دوربندهاي محافظت شده در برابر دود بايد مستقل از ساير سيستم سيستم
  :موارد زير باشدكشي بايد مطابق با يكي از  كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم سيم

كشي بايد در خارج ساختمان قرار گيرد و بـه طـور مسـتقيم بـه فضـاي       كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم -1
ساعت مقاومت در برابر آتـش بـه آن    2كشي محصور شده با موانع آتش با حداقل  دوربند پلكان متصل باشد و يا به وسيله كانال

  .متصل شود

كشي بايد داخل فضاي دوربند پلكان قرار گرفته و مجراي ورود و خـروج   كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم سيمتجهيزات،  -2
سـاعت مقاومـت در برابـر     2كشي محافظت شده با موانع آتش با حـداقل   هوا مستقيم از بيرون ساختمان، يا از طريق يك كانال

  .آتش صورت گيرد

كشي مي تواند در داخل ساختمان قرار گيـرد، بـه شـرطي كـه از بقيـه       برق و كانال كشي كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم -3
 .ساعت مقاومت در برابر آتش جدا شده باشد 2ساختمان، شامل ديگر تجهيزات مكانيكي، با موانع آتش با حداقل 

  :استثناءها

  .برابر آتش باشند دقيقه مقاومت در 90كشي هاي برق كه داراي كابل هاي  هاي كنترل و سيم كشي سيم -

 .سانتي متر بتن پوشيده شده باشد 5كشي با حداقل  در جايي كه سيم -

  

  برق اضطراري 3-9-5-7-2

  .مراجعه شود 5-4-10-3براي ضوابط برق اضطراري به بند 

  

  راهكار تنظيم فشار براي محافظت شفت آسانسور در برابر دود 3-9-6
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، براي محافظت شفت آسانسور در برابر نفوذ دود، به جاي تعبيه البي 1-10-7- 8- 3از بند  4چنانچه طبق استثناي شماره 
 67تا  25فشار مثبت در چاه بايد بين . آسانسور از ايجاد فشار مثبت در شفت استفاده شود، بايد با الزامات اين بند تطابق نمايد

متر با هرگونه  6شود، به طوري كه حداقل هواي ورودي بايد از بيرون ساختمان و از يك محل تميز تأمين . پاسكال باشد
  .سيستم خروج هوا فاصله داشته باشد

هرگونـه  . سيستم داكت هواي فشار مثبت بايد با درجه اي حداقل برابر با مقاومت شفت آسانسور در برابر آتش، محافظـت شـود  
ر برابر آتش كـه بـراي شـفت آسانسـور     بندي مقاومت د سيستم كانال كه جزئي از سيستم تنظيم فشار باشد بايد با همان درجه

  .سيستم فن بايد براي هر شفت آسانسور مجزا باشد. الزامي است، محافظت شود

شفت مربوط به مقاومت در برابر آتش  الزامات با همچنين سيستم فن فراهم شده براي سيستم فشار مثبت بايد مطابق 
اشد تا چنانچه دود داخل سيستم فن شود، كاشف دود آن را به  سيستم فن بايد به كاشف دود مجهز ب. شود محافظت آسانسور

  . كند طور خودكار خاموش 

  :ظرفيت سيستم فن بايد با يكي از شرايط زير مطابقت نمايد

براي هر در چاه آسانسور را ) فوت مكعب بر دقيقه 1000(متر مكعب بر ثانيه  48/0قابليت تنظيم براي ظرفيت حداقل  -
  داشته باشد، 

  .رسيده باشدمرجع كنترل ساختمان مهندسي با مشخصات ثبت شده باشد كه به تائيد  يحااراي طرد -

  

  سازي سيستم تنظيم فشار فعال 3-9-6-1

  .هاي دود البي آسانسور، فعال شود سيستم فشار مثبت آسانسور بايد با فعال شدن سيستم اعالم حريق ساختمان يا كاشف
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  10- 3فصل 

  هاي بلند مرتبه نساختماضوابط اختصاصي 

  

  دامنه كاربرد 3-10-1

  .باشند 6-10-3الي  2-10-3هاي  د مطابق بخشهاي بلند مرتبه باي ساختمان

  :هاي زير اعمال شود ها و سازه نبايد در ساختمان 6-10-3الي  2-10-3هاي  ضوابط بخش :استثناء

 ؛)رائه خواهد شدهاي بعدي اضوابط مربوطه در ويرايش(هاي كنترل ترافيك هوايي  برج -1

 ؛)هاي بعدي ارائه خواهد شددر ويرايش مربوطهضوابط (هاي باز  پاركينگ -2

 ها يا مانند آنها؛هاي تفريحي، استاديومها با تصرف پارك ساختمان -3

 ها بايد تمهيدات الزم محافظـت در برابـر آتـش   براي اين تصرف(ها با تصرف خطرناك  هاي صنعتي خاص و ساختمان تصرف -4

  ).المللي تأمين شودبا استفاده از مراجع معتبر داخلي و بين

در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط اختصاصي ساختمان هاي بلند مرتبـه، بـراي سـاختمان هـاي      -5

  .ني، اجباري نيستنشا ترين تراز قابل دسترس براي خودروهاي آتش متر از پايين 30آپارتماني مسكوني، با ارتفاع كمتر از 

 

  ساختار 3-10-2

  .باشد 3-2-10-3الي  1-2-10-3هاي  هاي بلند مرتبه بايد مطابق ضوابط بخش ساختار ساختمان

  

  كاهش مجاز در درجه مقاومت در برابر آتش 2-1- 3-10

اي زير براي درجه هطور كامل مجهز به شبكه بارنده خودكار تائيد شده باشند، كاهش هاي بلند مرتبه كه بهبراي ساختمان

هاي جريان آب اين شبكه بايد داراي سيستم نظارت  شيرهاي كنترل و سوئيچ. تواند صورت گيردمقاومت در برابر آتش مي

  .الكتريكي بوده و در صورت به كار افتادن، باعث فعال شدن سيستم اعالم حريق شود

  

  نوع ساختار 1-1- 10-2- 3

  :تواند صورت گيرد مي) 1- 2- 3مندرج در جدول (ي ساختمان هاي زير در نوع ساختار مجاز براكاهش

  .ب كاهش داده شود- 1تواند به الف مي-1متر، ساختار نوع  128هاي با ارتفاع حداكثر  براي ساختمان -1
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  .هاي نگهدارنده سقف، مجاز نيست اين كاهش براي ستون: استثناء

الف كاهش داده -2تواند به ب مي- 1هاي تصرف، ساختار نوع روه، براي ساير گ1-، ك و ن1-هاي تصرف صبه غير از گروه -2

  .شود

  .هاي ارتفاع و مساحت براي ساختار كاهش داده شده، مشابه با ساختار اصلي در نظر گرفته شودمحدوديت -3

  

  هادوربند شفت 1-2- 10-2- 3

هاي قائم، به غير از ديوارهاي مانع آتش شفت متر، درجه مقاومت در برابر آتش براي 128ها با ارتفاع كمتر از  براي ساختمان

تواند به يك ساعت كاهش يابد، به شرطي كه اسپرينكلرها در داخل شفت، در هاي آسانسور، ميدوربند پلكان خروج و شفت

  .باالترين قسمت آن و نيز در ترازهاي سقف به طور يك در ميان، نصب شده باشند

  

  سازه اي دوربند شفت ها مالحظات لرزه اي و مقاومت 2-2- 3-10

طرح و اجراي دوربند شفت پلكان ها و آسانسورها و انتخاب مصالح مربوط به آنها بايد از نظر مقاومت در برابر نيروهاي زلزله 

اي و مقاومت  همچنين يكپارچگي سازه. صورت گيرد 2800مطابق با مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه شماره 

هاي پلكان خروج و آسانسورها بايد مطابق با مباحث سازه اي مقررات ملي ساختمان از مشخصات الزم ضربه اي دوربند

  .برخوردار باشد

  

  مصالح محافظت كننده در برابر آتش از نوع معدني پاششي 2-3- 3-10

يد مطابق با هاي محافظت كننده در برابر آتش معدني اجرا شده در سرتاسر ساختمان باحداقل مقاومت چسبندگي پوشش

و ساير  8-3همچنين پوشش هاي محافظت كننده در برابر آتش بايد الزامات ارائه شده در فصل . باشد 1-3- 2-10-3جدول 

  .قسمت هاي اين مبحث را برآورده نمايند

  

  يحداقل مقاومت چسبندگ: 1-3-2-10- 3جدول 

  )kPa(حداقل مقاومت چسبندگي   1) m(ارتفاع ساختمان 

  21  128تا 

  48  128از  بيش

  نشانيترين تراز قابل دسترس ماشين آتشاز باالي پايين 1
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  شبكه بارنده خودكار 3-10-3

بـراي تشـخيص   (هـاي نظـارت الكتريكـي     هاي بلند بايد توسط شبكه بارنده خودكار تاييد شده مجهز به سيستم همه ساختمان

ماننـد  (المللـي  هـاي معتبـر بـين    ها بايـد مطـابق روش   ين شبكههاي ملي، انامهتا هنگام تهيه آيين. محافظت شوند) عيوب مدار

NFPA 13 (       طراحي و نصب شود و در هر طبقه، داراي شير كنترل مجهز بـه سيسـتم نظـارت الكتريكـي و سيسـتم هشـدار

  .باشند) هاي جريان آبآغازكننده(متصل به جريان آب 

  :استثناء

  :نيستشبكه بارنده خودكار در فضاها يا مناطق زير الزم 

 هاي باز پاركينگ -1

هـا و موتورهـاي بـرق     مخابراتي كه داراي تجهيزات مخابراتي، تجهيزات توزيع برق الكتريكـي، بـاتري   و فضاهاي ها ساختمان -2

به يك سيستم كشف خودكار آتش مجهز شوند و از بقيه ساختمان به وسيله ديوارهاي مانع آتـش بـا حـداقل     بايدكمكي است، 

همچنين الزم است  .هاي افقي با حداقل دو ساعت مقاومت در برابر آتش جدا شوند در برابر آتش و مجموعه يك ساعت مقاومت

 .تا از سيستم هاي اطفاي حريق مناسب با فضا استفاده شود

 

  تعداد رايزرهاي شبكه بارنده خودكار و طرح سيستم 3-10-3-1

لوله قائم توزيـع  (شبكه بارنده خودكار بايد حداقل داراي دو رايزر ) ونز(متر، هر منطقه  128هاي با ارتفاع بيش از  در ساختمان

چنانچه براي يك منطقه بيش از . هر رايزر بايد در طبقات به صورت يك در ميان، شبكه بارنده خودكار را تغذيه كند. باشد) آب

  .ايزر تغذيه شوددو رايزر در نظر گرفته شود، شبكه بارنده خودكار در طبقات مجاور نبايد از همان ر

  

  مكان رايزر 3-10-3-1-1

هـم قـرار    دور از 1-7-6-3كـه مطـابق بنـد    هـاي داخلـي خـروج     ها يا شفت پلكان رايزرهاي شبكه بارنده خودكار بايد در رمپ

  .اند، نصب شود گرفته

  

  محل استقرار پمپ آتش 3-10-3-2

ساعت مقاومـت در برابـر    5/1ساعت و درهاي حداقل  2حداقل هايي قرار گيرند كه با ساختارهاي با  هاي آتش بايد در اتاق پمپ

  .آتش محافظت شده باشند
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  هاي اضطراري سيستم 3-10-4

  سيستم هاي كشف و اعالم حريق 3-10-4-1

يـا   6174هاي كشف و اعالم دود بايد تا زمان تدوين دسـتورالعمل ملـي مربـوط، مطابقـت بـا اسـتاندارد ايـران شـماره          سيستم

. براي طـرح و نصـب ايـن سيسـتم هـا قابـل قبـول اسـت         BS 5839-2يا  NFPA 72المللي مانند معتبر بين استانداردهاي

  .همچنين سيستم پيام اضطراري بايد در ساختمان هاي بلند نصب شده باشد

  

  قائملوله  ستميس 3-10-4-2

ام تـدوين دسـتورالعمل ملـي در ايـن     تـا هنگـ  . مجهـز باشـد  قائم تائيد شده لوله  ستميس كيبه  ديبا مرتبهبلند  هاي ساختمان

  .قابل قبول مي باشد NFPA 14مانند  الملليبا استانداردهاي معتبر بينبق خصوص، طرح و نصب اين سيستم ها مطا

  

  مركز فرماندهي آتش نشاني در ساختمان 3-10-4-3

محل اين ايستگاه در سـاختمان  . اشدنشاني بي و فرماندهي آتشكنترل مركز ستگاهياداراي يك  ديبا مرتبهبلند  هاي ساختمان

هـاي الكترونيـك، همـه تجهيـزات و     در اين ايستگاه بايد بتوان به كمك نشان دهنده. بايد مورد تائيد سازمان آتش نشاني باشد

  .تاسيسات ارتباطي، حفاظتي، ايمني و مخابراتي موجود در بنا مرتبط با محافظت در برابر آتش را كنترل كرد

اتـاق  . به صورت روشن و واضح نصب شده باشد "اتاق كنترل و فرماندهي آتش نشاني"تاق مربوط، بايد تابلوي روي در ورودي ا

كنترل و فرماندهي آتش نشاني براي هيچ منظور ديگري نبايد مورد استفاده قرار گيرد و تجهيزات الكتريكي، مكانيكي يـا غيـره   

ورود افراد غير مرتبط به اتـاق كنتـرل   . ت، نبايد در آن نصب يا مستقر شودبه غير از آن چه كه براي كنترل آتش نشاني نياز اس

مسـاحت اتـاق بايـد بـراي نصـب و كـاربرد       . و فرماندهي آتش نشاني بايد محدود شده، تنها افراد مجاز به آن تردد داشته باشند

تجهيزات، بايد حداقل يـك فضـاي خـالي    جلوي پانل . متر مربع نباشد 0/9تجهيزات الزم كافي باشد، اما در هيچ حال كمتر از 

  .سانتي متر موجود باشد 120با عمق حداقل ) راهرو(

كـه كمتـر از الزامـات    (اين اتاق بايد با ديوارهاي مانع حريق با مقاومت حداقل يك ساعت و نيز بـا سـقف حـداقل يـك سـاعت      

  .از ساير قسمت هاي ساختمان جدا و محافظت شود) ساختار ساختمان نباشد

  

  سيستم ارتباط دو سويه 10-4-3-1- 3

نشاني و نجات، داراي سيستم ارتباط دو سويه مورد تائيد سازمان آتش  هاي بلند بايد براي استفادة مأموران آتش تمام ساختمان

البـي    اين سيستم بايد بتواند بين اتاق كنترل و فرمانـدهي آتـش نشـاني در سـاختمان بـا اتاقـك هـر آسانسـور،        . نشاني باشند

و پاگرد تمام طبقات در دوربند پلكـان  ) در صورت وجود(نسورها، اتاق برق اضطراري، اتاق پمپ آتش نشاني، محل هاي امن آسا

  . خروج ارتباط برقرار كند
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  از ساختمان دود امكان تخليه 3-10-4-4

 هيتهو زاتيبه تجه ديها با ها و سازه ، ساختمانسوزيآتشاتمام از  پس ينجات و بازرس اتيعمل يدود براتسهيل تخليه  يبرا

توزيع مناسب پنجره ها در ديوار خارجي . مجهز باشند حريقاز  يناش يها فرآورده بيرون راندن يبرامناسب  يكيمكان و يعيطب

 15متر مربع بازشو در هر  5/3براي اين منظور تأمين حدود مجموعاً . ساختمان مي تواند به امكان تهويه طبيعي كمك نمايد

همچنين تهويه مكانيكي، به گونه اي كه قادر به تهويه حجم هواي فضاي مورد نظر . ديوار خارجي قابل قبول است متر محيط

  .دقيقه يك بار باشد، مورد قبول است 15در هر 

  

  يبرق اضطرار 3-10-4-5

  :تأمين شده باشد زيرمشخص شده در  يبارها يبرا ديبا يبرق اضطرار ستميس كي

خروج، راهروهاي دسترس خروج، تخليه  يرهايمسكان خروج، شامل پلمكان هاي الزم و بحراني  يابر ياضطرار ييروشنا -

ها، آسانسور ينكابي، نشان آسانسور آتش ي،عموم ي، فضاهايقحروقوع در هنگام  يده يسسرو يرهايو مس هاي خروج خروج، در

   ي و ساير قسمت هاي الزم،نشان آتش يها پمپو  قبر يشامل اتاق ژنراتورها يساتتأس يها اتاق آتش، يمركز فرمانده اتاق

  آتش يمركز فرمانده يزاتتجهبرق  -

  ،راه خروج ييالئم خروج و روشناع -

  ي،اضطرار پيام/اعالم يارتباط ستميس -

  كشف و اعالم حريق،خودكار  يها ستميس -

  نشاني، آتش يها پمپ -

  ،محافظت شده در برابر دود قسمت هاي يبراو ايجاد فشار مثبت  ، تخليه دوددودكشف  زاتيجهت -

اي كه  شده محافظت يرسان داشته باشد و برق يآسانسور كه بتواند به تمام طبقات دسترس يكحداقل آسانسور آتش نشاني يا  -

  .باشد  ديگر هر آسانسورقابل انتقال به 

كـه بـراي   انـه و كنتـرل سـاختمان    مرجـع صـدور پرو  ساير سيستم هاي ايمني در برابر آتش بر حسب طراحي و يا تشخيص  -

  . محافظت ساختمان در حين آتش سوزي نياز به برق دارند

  

  اتاق ژنراتور 3-10-4-5-1

اتـاق   كيدر  ديبا ستميس ني، ااستفاده مي شودمجموعه ژنراتور در داخل ساختمان  كاضطراري از يبرق  ستميسچنانچه براي 

 يشروع دسـت يك كنترل براي . رديقرار گمقاومت در برابر آتش  دو ساعت رجهحريق با دمانع ديوارها و سقف با جداسازي شده 

  .شده باشد هيتعب يكنترل مركز ستگاهيدر ا ديبا
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  راه خروج 3-10-5

 .نيز باشد 6-6-10-3تا  1-6-10-3هاي  ، مطابق بخش6-3بايد عالوه بر الزامات فصل  مرتبههاي بلند  راه خروج در ساختمان

  

  كان خروج داخليفاصله پل 3-10-5-1

متري يا حداقل يك چهارم طول قطر بزرگتر ساختمان يا فضاي مورد نظر، هر كدام  1/9پلكان داخلي بايد با يك فاصله حداقل 

اين فاصله بايد در راستاي يك خـط مسـتقيم بـين نزديكتـرين نقـاط پلكـان خـروج داخلـي         . كه كمتر است، از هم جدا شوند

ها با اين الزام مطابقت  پله ها با حداقل سه عدد پلكان خروج داخلي، حداقل بايد دو عدد از اين راه در ساختمان. گيري شود اندازه

  .نمايد

  

  پلكان خروج اضافي 3-10-5-2

بايد عالوه بر حداقل تعداد پلكـان خـروج     متر هستند، 128كه داراي ارتفاع بيش از  2-تصرف نوع مها به غير از  براي ساختمان

در . تأمين شـود مطابقت نمايد،  3-4-6-3الزامات بخش  كه با نيز ، يك پلكان خروج اضافي17-3-3-6-3بق بند مورد نياز مطا

مانده نبايد كمتر از كل عرض مورد نيـاز بـراي هـر طبقـه      هاي خروج باقيعرض پلكان ها، مجموعصورت حذف هر يك از پلكان

  .از اين بخش نبايد در نظر گرفته شوندپلكان قيچي، به عنوان يك پلكان جداگانه مورد ني. باشد

  

  قفل بودن در پلكان خروج 3-10-5-3

درهاي پلكان خروج به غير از درهاي تخليه خروج، مجاز است كه از سمت داخل پلكان قفل باشند، بـه شـرط آنكـه در صـورت     

  ).نكه خود در باز شودبدون اي(وقوع حريق با دريافت سيگنال از اتاق كنترل آتش نشاني از حالت قفل خارج شوند 

  سيستم ارتباطي پلكان 3-10-5-3-1

هايي كه درهاي آنها مطابق با شرايط اين بخش قفل است، بايد حداقل در هر پنج طبقه يك دستگاه تلفن متصـل بـه   در پلكان

  .يك مركز تأييد شده در ساختمان كه هميشه در آن شخصي حضور داشته باشد، تعبيه شود

  

  ي محافظت شده در برابر دوددوربندها 3-10-5-4

نشـاني،   هاي آتـش ترين تراز قابل دسترس براي ماشين متر از پايين 23هر پلكان خروج مورد نياز براي طبقات با ارتفاع بيش از 

 5-9-3بايد عالوه بر الزامات مقاومت در برابر آتش كه در بخش هاي مربوط ارائه شده است، در برابر نفوذ دود مطابق بـا بخـش   

  .حافظت شده باشدم
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  عالئم نوراني مسير خروج 3-10-5-5

  .تعبيه شود 9-6-3بايد مطابق بخش عالئم نوراني مسير خروج 

  

  فرار اضطراري و نجات 3-10-5-6

  .مورد نياز نيستند 19-6-3بازشوهاي فرار و نجات اضطراري مطابق بخش  ،مرتبه هاي بلند در ساختمان

  آسانسور آتش نشان 3-10-6

آسانسـور مناسـب بـراي    متر از پاينن ترين تراز سازمان آتش نشـاني بايـد حـداقل دو     40ختمان هاي با ارتفاع بيش از براي سا

ارائـه   5-12-3مشخصات الزم براي آسانسور آتش نشـان در ايـن ويـرايش در بنـد     . آتش نشاني فراهم گردد دسترسي نيروهاي

  . شده است
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  11- 3فصل 

  صضوابط فضاها و ساختمان هاي خا
  

  ها آتريوم 3-11-1

  كليات 3-11-1-1

ميز پذيرش، اطالعات، نگهباني يا ساير كاربري هاي كم خطر به تائيد (خطر از نظر حريق  هاي كم كاربري بهكف آتريوم بايد 
اختصاص داده شود و از آن براي نمايش يا فروش محصوالت خطرناك يا موادي كه به ) مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان

  .حتي قابل اشتعال هستند، مانند فرش، مبلمان و نظاير آن، استفاده نشودرا

  

  نياز به شبكه بارنده خودكار 3-11-1-2
  .كل ساختماني كه داراي آتريوم است، بايد مجهز به شبكه بارنده خودكار تائيد شده باشد

بـا مقاومـت حـداقل دو    ) وار، كف يا هـر دو دي(هايي از ساختمان كه به وسيله ساختارهاي مانع آتش  قسمتبراي  :1استثناء 

مگر اينكـه در بخـش هـاي ديگـر مقـررات      (ساعت در برابر آتش از فضاي آتريوم جدا شوند، نياز به شبكه بارنده خودكار نيست 
  ).الزامي شده باشد

دكـار در سـقف   متر باشد، محافظـت بـه وسـيله شـبكه بارنـده خو      17چنانچه سقف آتريوم داراي ارتفاع بيش از  :2استثناء 

 .قسمت آتريوم الزامي نيست

  

  نصب سيستم كشف و اعالم حريق 3-11-1-3

  .نصب سيستم كشف و اعالم حريق در فضاهاي آتريوم كه بيش از دو طبقه را به يكديگر مرتبط مي نمايد، الزامي است

  

  كنترل دود 3-11-1-4

ايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه با توجه به نوع و تهويه دود ب. در فضاي آتريوم بايد يك سيستم كنترل دود نصب شود
حجم مواد موجود و شكل آتريوم، ارتفاع دود در باالترين تراز چنان كنترل شود كه از ورود دود از طريق بازشوهاي باالترين 

ا آيين نامه تخصصي براي طراحي سيستم كنترل دود تا هنگام تدوين استاندارد ملي ي. طبقه به درون ساختمان جلوگيري شود
  .استفاده شود NFPA 92Bمربوط، از مدارك معتبر مانند 

  .براي آتريوم هايي كه فقط دو طبقه را به هم متصل مي نمايند، به نصب سيستم كنترل دود نيازي نيست: استثناء

 

  ها دوربندي آتريوم 3-11-1-5
ومت در برابر آتش از ساير بخش هاي ساختمان جداسازي آتريوم بايد به وسيله ديوارهاي مانع آتش با حداقل يك ساعت مقا
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  .شده باشد

  

  : استثناها

در اين صورت بايد در هر دو طرف شيشه سرهاي شبكه . اي كه جلوي عبور دود را بگيرد، قابل قبول است ـ يك ديوار شيشه1
صله بين هر سر بارنده با شيشه بايد فا. متر از يكديگر در طول شيشه نصب شود سانتي 180بارنده خودكار، با فواصل حداكثر

در صورتي كه در يك سمت شيشه محلي براي تردد وجود نداشته باشد، نصب سرهاي بارنده . متر باشد ميلي 300تا  100بين 
. سيستم بارنده بايد طوري طراحي شود كه در صورت فعال شدن آن، كل جدار شيشه خيس شود. در آن سمت الزامي نيست

اي كه تغيير شكل  باشد، به گونه) گسكت(از نوع حرارتي، سيمي يا لمينيت بوده و بايد داراي نوار واشر اليي  شيشه مي تواند
  .قاب باعث شكسته شدن شيشه قبل از عمل كردن شبكه بارنده خودكار نشود

ه شرط آن كه حجم اين توان حداكثر تا سه طبقه از فضاهاي مجاور آتريوم جداسازي نكرد، ب ـ فضاهاي مجاور آتريوم را مي2
تواند در هر ترازي واقع شده باشند و به متوالي بودن آنها  اين سه طبقه مي. فضاها در طراحي سيستم كنترل دود محسوب شود

 .نيز نيازي نيست

  

  برق اضطراري 3-11-1-6
  .سيستم هاي كنترل دود بايد به يك سيستم برق اضطراري تائيد شده متصل باشد

  

  هاي داخلي اريك نازك 3-11-1-7

طبقه واكنش در برابر آتش براي مصالح . هاي آتريوم بايد از مصالح كم خطر در برابر آتش باشد هاي ديوارها و سقف كاري نازك
  .يا بهتر از آن باشد Bكاري ديوار و سقف آتريوم بايد  نازك

  

  مسافت تردد راه خروج 3-11-1-8

قات چنانچه راه خروج الزامي از بين فضاهاي آتريوم عبور كند، حداكثر مسافت ترين كف آتريوم، در ساير طب به غير از پايين
  .تر شود متر بيش 60تردد آن قسمت از دسترس خروج كه در فضاي آتريوم واقع شده است، نبايد از 

  

  ساختمان هاي عميق 3-11-2

  كليات 3-11-2-1

متر نسبت به پايين ترين  9حداقل يك كف با عمق بيش از  الزامات اين قسمت از مقررات بايد براي ساختمان هايي كه داراي
  .تراز تخليه خروج هستند، به كار رود

  :استثناءها

  ).براي اين سيستم ها بايد مقررات خاص آنها تهيه گردد(سيستم هاي حمل و نقل مانند مترو و سيستم هاي ريلي  -1
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  استاديوم هاي ورزشي و فضاهاي مشابه -2

  

  ساختار 3-11-2-2
  .باشد 1سمت هاي زيرزمين ساختمان هاي عميق بايد داراي ساختار نوع ق

  

  )اسپرينكلر(شبكه بارنده خودكار  3-11-2-3
تمام طبقات تراز تخليه خروج كه به طبقات زيرزمين سرويس مي دهد و طبقات پايين تر از آنها بايد به طور كامل به  شبكه 

  . بارنده خودكار مجهز باشد

  

  فضاهابندي  تقسيم 3-11-2-4

متر پايين تر از پايين ترين تراز تخليه خروج قرار گرفته  18چنانچه ساختمان داراي طبقه اي باشد كه تراز كف آن بيش از 
  .باشد، ساختمان بايد مطابق با الزامات اين قسمت از مقررات، حداقل به دو بخش با اندازه تقريباً مساوي تقسيم شود

  ها شحداقل تعداد بخ 3-11-2-4-1

تقسيم بندي بايد به طور سراسري از باالترين تراز تخليه خروج كه به . تقسيم بندي بايد حداقل به دو بخش صورت گيرد
  .طبقات زيرزمين سرويس مي دهد تا پايين ترين كف ساختمان به طور كامل امتداد يابد

  

  ايجاد مانع دود  3-11-2-4-2

. ار مانع آتش با درجه حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش صورت گيردجداسازي بين دو بخش بايد به وسيله يك ديو
بندي  هاي تأسيساتي و الكتريكي الزم محدود شود كه بايد مطابق با الزامات مربوط آتش كشي منافذ بين دو بخش بايد به لوله

در صورت نياز مي توانند از نوع اين درها . هاي الزم بين دو بخش بايد به وسيله درهاي آتش محافظت شوند درگاه. شوند
هاي مستقل تأمين و خروج  هر يك از اين دو بخش بايد داراي سيستم. شوي متصل به سيستم كشف دود باشند خودكار بسته

  .هوا باشد

  

  آسانسورها 3-11-2-4-3

يك بخش در نظر  چنانچه يك آسانسور براي استفاده بيش از. هر بخش بايد دسترسي مستقيم به يك آسانسور داشته باشد
آسانسور فراهم شود كه به وسيله ديوار مانع آتش با مقاومت يك ساعت در برابر ) البي(ورودي  گرفته شده باشد، بايد يك پيش

اي در پايين در باشند و به  درها بايد به طور كامل درزبندي شده باشند، داراي درزبندي زبانه. آتش از هر بخش جدا شود
  .شو عمل نمايند د به طور خودكار بستهوسيله سيستم كشف دو

  سيستم كنترل دود 3-11-2-5

اين سيستم بايد از طراحي مهندسي مناسب با شرايط ساختمان . يك سيستم كنترل دود از نوع تخليه دود بايد نصب شود
نترل دود بايد به عملكرد سيستم ك. سوزي، دود را به بيرون از ساختمان تخليه كند برخوردار بوده و در صورت وقوع آتش

  . برداري حفظ نمايد سوزي را محدود كند و مسير خروج را در شرايط قابل بهره نحوي باشد كه حركت دود در فضاي وقوع آتش
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سيستم . ، هر بخش بايد يك سيستم مستقل كنترل دود داشته باشد4- 2-11-3در صورت تقسيم بندي ساختمان طبق بند 
اندازي دستي سيستم بايد به سادگي براي نيروهاي  وسيله راه. زي خودكار و دستي برخوردار باشدبايد از هر دو قابليت راه اندا

اندازي خودكار سيستم بايد هم از طريق كاشف دود و هم از طريق راه افتادن شبكه  راه. نشاني در دسترس باشد عمليات آتش
دود سيستم براي پاركينگ ها در شرايط معمولي  ظرفيت تأمين هوا و خروج. سوزي باشد اسپرينكلر در بخش وقوع آتش

غير از (اين ظرفيت براي ساير فضاها . حداقل معادل شش بار و براي شرايط حريق حداقل ده بار تعويض هوا در ساعت باشد
  .براي شرايط حريق بايد حداقل شش بار تعويض هوا در ساعت باشد) پاركينگ

  

  هاي كشف دود سيستمنصب  3-11-2-6
  :هاي زير نصب شود داقل يك كاشف دود در هر يك از محلبايد ح

  هاي مشابه، هاي تجهيزات مكانيكي، الكتريكي، تلفن، آسانسور و اتاق اتاق -1

  البي آسانسورها، -2

كند و  محفظه يا اتاق پرفشار هواي برگشتي و خروجي اصلي در هر سيستم تهويه كه هواي بيش از يك طبقه را تأمين مي -3
  .واقع شده استدست آخرين مجراي ورودي  قابل دسترس براي تعميرات در پايين در مكاني

عمودي كه هواي دو طبقه يا بيشتر را از يك مجرا يا اتاق پر فشار هواي برگشتي ) يا كانال(در هر محل اتصال به يك مجرا  -4
 .كند تأمين مي) HVAC(هاي گرمايش، تخليه هوا و تهويه مطبوع  سيستم

 

  سيستم اعالم حريق 3-11-2-7

همچنين سيستم . در ساختمان هاي عميق الزم است تا كل ساختمان به سيستم اعالم حريق دستي و پيام صوتي مجهز باشد
در صورت كشف حريق و فعال شدن سيستم تخليه .كشف و اعالم حريق در ساختمان هاي عميق بايد از نوع آدرس پذير باشد

  . وتي بايد مطابق با برنامه استراتژي حريق ساختمان فعال شوددود، سيستم اعالم حريق و پيام ص

  

  راه هاي خروج 3-11-2-8

  تعداد راه هاي خروج 3-11-2-8-1

در صورت تقسيم بندي ساختمان طبق بند . در ساختمان هاي عميق بايد حداقل دو راه خروج در هر طبقه وجود داشته باشد
وج باشد و نيز بايد داراي حداقل يك درگاه دسترس خروج به بخش مجاور ، هر بخش بايد داراي حداقل يك خر4- 2- 3-11

  .باشد

  شده در برابر دود دوربندي محافظت 3-11-2-8-2

تر باشد، بايد عالوه بـر دوربنـد مقـاوم در     متر از تراز تخليه خروج مربوط به خود پايين 00/9هر پلكان خروج الزامي كه بيش از 

  .محافظت شده باشد 5-9-3، در برابر نفوذ دود نيز مطابق با ضوابط قسمت 8-3و  6-3فصل هاي  برابر آتش مطابق با الزامات

  

  برق اضطراري 3-11-2-9
  :بارهاي زير بايد براي برق اضطراري در نظر گرفته شود
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  هاي خودكار كشف حريق سيستم -1

  هاي اعالم حريق و پيام صوتي سيستم -2

  روشنايي آسانسورها -3

  اليم خروجروشنايي ع -4

  سيستم كنترل دود -5

  شده در برابر دود سيستم هاي تهويه و فشار مثبت براي فضاهاي دوربندي شده محافظت  -6

  نشاني هاي آتش پمپ -7

  دوربين هاي امنيتي به منظور كمك به يافتن و چك كردن محل وقوع حريق يا عمليات نجات -8

  6-3 روشنايي مسيرهاي خروج مطابق با الزامات فصل -9

  كنترل ساختمانپروانه و مرجع صدور تجهيزات مورد استفاده آتش نشاني مطابق با نظر  -10

  

  هاي سبك الزامات اختصاصي پاركينگ اتومبيل 3-11-3
براي پاركينگ هاي اتومبيل هاي سبك، عالوه بر ضوابط ارائه شده در ساير قسمت ها، ضوابط اختصاصي ارائه شده در اين 

  .عايت گرددقسمت نيز بايد ر

  ارتفاع 3-11-3-1
  .متر باشد سانتي 0/210حداقل ارتفاع آزاد و بدون مانع پاركينگ بايد 

 

  شيبراه 3-11-3-2
  .هاي اتومبيل روي پاركينگ نبايد به عنوان راه خروج يا قسمتي از آن در نظر گرفته شود شيبراه

  

  سازي پاركينگ كف 3-11-3-3

هاي تراز  استفاده از روكش آسفالت فقط در پاركينگ. ير مصالح غير قابل سوختن باشدروكش كف پاركينگ بايد از بتن يا سا
  .محوطه ساختمان مجاز است

  

  ساختار 3-11-3-4
  .باشد) 2يا  1ساختارهاي نوع (هاي اختصاص يافته به پاركينگ بايد از نوع غير قابل سوختن  ساختار تصرف

  

  جداسازي 3-11-3-5

  .صورت گيرد 3-2-3ها بايد مطابق با الزامات جدول  صرفجداسازي پاركينگ از سايرت
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  هاي همجوار ارتباط با اتاق 3-11-3-6

ايجاد بازشوي مستقيم از پاركينگ به اتاقي كه براي خوابيدن استفاده شود، مجاز نيست و در صورت وجود چنين اتاق هايي 
ي پيش ورودي با ديوارهاي جداكننده با مقاومت يك ساعت بايد يك فضا) مانند اتاق خواب نگهبان، سرايداري و از اين قبيل(

  .متر باشد 20/1در  20/1ابعاد پيش ورودي بايد حداقل . مقاومت در برابر آتش در نظر گرفته شود

  

  هاي بسته تهويه پاركينگ 3-11-3-7

هاي گازي ناشي از  اوردهچنانچه پاركينگ، طبق تعريف مقررات، از نوع باز نباشد، بايد به منظور خروج دود و ساير فر
  .سوزي، داراي تهويه طبيعي يا مكانيكي، مطابق با الزامات اين بخش باشد آتش

  

  تهويه طبيعي 3-11-3-7-1

مساحت كلي . ها يا سقف، براي هرتراز پاركينگ تأمين شود هاي بازدائمي درجداره ازطريق قسمت تهويه طبيعي بايد

اقل برابر با هاي بازبراي تهويه طبيعي بايد حد قسمت
40

1
مساحت كف درهمان تراز باشد، كه از اين بين حداقل نيمي ازآن  

يعني حداقل به اندازه (بايدبه طور مساوي دردو ديوار مقابل يكديگر توزيع شود 
160

1
هاي  مساحت كف در هريك ازديوار 

  ).مقابل

  

  تهويه مكانيكي 3-11-3-7-2

. ورتي كه پاركينگ فاقد تهويه طبيعي با شرايط مذكور در فوق باشد، بايد مجهز به يك سيستم تهويه مكانيكي باشددر ص
بار تعويض هوا را در  10هاي تهويه ساختمان بوده و قابليت  سيستم تهويه مكانيكي پاركينگ بايد مستقل از ساير سيستم

، سيستم تهويه پاركينگ بايد )2-11-3مراجعه شود به (هاي عميق  براي ساختمان. ساعت براي شرايط حريق داشته باشد
  .حداقل به دو بخش تقسيم شود، به طوري كه هر يك قادر به تهويه ظرفيت مربوط به خود باشد

  

  شبكه بارنده خودكار 3-11-3-7-3

و اجراي شبكه اسپرينكلر بايد بر  طراحي. تائيد شده باشند) اسپرينكلر(هاي بسته بايد مجهز به شبكه بارنده خودكار  پاركينگ
  .و اصول مهندسي باشد )NFPA 13مانند (اساس استانداردهاي معتبر 

  

  فعال شدن سيستم تهويه مكانيكي 3-11-3-7-4

فعال . سيستم تهويه مكانيكي پاركينگ، بايد در صورت فعال شدن شبكه اسپرينكلر آن بخش يا آن طبقه، شروع به كار نمايد
آن ) از نوع كاشف دود(تواند به وسيله يك سيستم خودكار كشف اعالم حريق  ه مكانيكي، همچنين ميشدن سيستم تهوي

  .بخش يا آن طبقه صورت گيرد
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  منبع تغذيه 3-11-3-7-5

هاي تهويه پاركينگ براي شرايط حريق بايد داراي منبع تغذيه اضطراري مطمئن باشد، به نحوي كه در  سيستم يا سيستم
  .برق اصلي، از سيستم برق اضطراري تغذيه گرددصورت قطع منبع 
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   12- 3 فصل

  ضوابط اختصاصي امداد و نجات

  كليات  3-12-1
در اين فصل الزامات مربوط به راه هاي امداد و نجات ساختمان توسط نيروهاي آتش نشاني و شرايط تامين فضاي پناه براي 

بايد طوري تعبيه شوند كه عالوه  ها ساختمانمسير امداد رساني در ي خروج ايمن و ها راهو  ها محل. متصرفين ارائه شده است
  .بر هدايت مردم به مكان امن در هنگام آتش سوزي، امكان ياري رساني به ساكنان و استفاده كنندگان را فراهم نمايند

  حداقل عرض معابر و ارتفاع ساختمان  3-12-2
قل عرض معابر شهري براي دسترسي خودروهاي آتش نشاني بر اساس حدابراي تعيين حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان، بايد 

همچنين حداكثر فاصله حاشيه معبر تا ساختمان در اين جدول ارائه . لحاظ گردد 2- 12-3ارتفاع ساختمان مطابق با جدول 
 براي ل مناسبمحدر جدول مذكور باشد، در صورتي كه فاصله حاشيه معبر تا ساختمان بيشتر از مقادير مجاز . شده است

  .تامين گردد 3-12-3بايد مطابق با بند استقرار خودروهاي آتش نشاني 

  

  مقادير مجاز عرض معبر شهري براي دسترسي خودروهاي آتش نشاني 2- 12- 3جدول 

  )متر( حاشيه معبر تا ساختمانحداكثر فاصله   )متر(حداقل عرض معبر   ارتفاع ساختمان   

  1گروه 
  6  متر و كمتر 15

5/12  
  8  متر 25و تا  15بيشتر از 

  2گروه 
  10  متر 35و تا  25بيشتر از 

5/14  
  12  متر 35بيشتر از 

  

   :استثناء

  مسكوني حدكثر با دو طبقهبراي ساختمان هاي 

  

  محل استقرار خودروي امدادي 3-12-3
ر اين صورت بايد شرايط ورود در صورتي كه فاصله حاشيه معبر تا ساختمان بيشتر از مقادير مجاز جدول مذكور باشد، د

براي اين منظور مي بايست فضايي در فضاي باز مجاورت ساختمان . خودروي آتش نشاني به داخل مجموعه در نظر گرفته شود
  : با شرايط زير در نظر گرفت) مانند حياط(

  .برسد آتش نشانيبه تائيد  ايدكه ببراي استقرار خودروهاي آتش نشاني در نظر گرفته شود  10×10محوطه اي به ابعاد ) الف

  .متر باشد 6حداقل عرض در ورودي فضاي مجاور جهت استقرار خودروهاي آتش نشاني بايد ) ب
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  .باشد ينممتر مجاز  5/4درب با ارتفاع كمتر از  رجهت سهولت دسترسي نيروهاي آتش نشاني به داخل ساختمان، اجراي س) ج

  

  آتش نشاني تا ساختمانفاصله محل استقرار خودروهاي  3-1- 3-12

متر و براي  10و حداكثر  5/2حداقل ، فاصله محل استقرار خودروهاي آتش نشاني تا ساختمان براي ساختمان هاي گروه يك
 .متر مي باشد 10و حداكثر  5/4ساختمان هاي گروه دو حداقل 

بازشوي  نيتر كينزدداخل مجموعه، از ي ساختماني، فاصله قسمت مياني محل استقرار خودروي آتش نشاني در ها مجموعهدر 
  .متر در نظر گرفته شود 10و حداكثر  5/4هر ساختمان، بايد حداقل 

 

  حداقل مقاومت زمين 3-2- 3-12

  .تن باشد 32 بايد حداقل مقاومت زمين محل استقرار خودروهاي آتش نشاني

 

  فضاي پناه  3-12-4
  .ق باشدگرفتن بايد با الزامات اين قسمت منطب هر فضاي پناه

  اندازه 4-1- 3-12

فضاي پناه گرفتن بايد هاي خروج قابل دسترس،  در راه. باشد 24-3- 3- 6- 3حت كف فضاي پناه گرفتن بايد مطابق بخش امس
نفر از متصرفان ساختمان يا بخشي از آن كه مربوط به آن فضاي پناه  200اي باشد كه بتوان به ازاي حداكثر هر  به اندازه

فضاي . متر را در آن تأمين كرد سانتي120در  80الزم براي استقرار يك صندلي چرخدار با ابعاد خالص  گرفتن است، فضاي
در فضاي پناه گرفتن، دسترس به هر يك از فضاهاي الزم براي . صندلي چرخدار نبايد عرض الزامي راه خروج را كاهش دهد

  .دار مجاور مسدود شودصندلي چرخدار نبايد توسط بيش از يك فضاي استقرار صندلي چرخ

سوزي،  گرفتن الزم به منظور استقرار صندلي چرخدار در زمان آتش ها تنها براي تأمين حداقل فضاي پناه اين اندازه :توجه
هاي فضاها براي استقرار يا حركت صندلي چرخدار بايد مطابق با مقررات شهرسازي و  در ساير شرايط، اندازه. مجاز است

  .حركتي باشد-معلول جسمي معماري براي افراد

  شناسايي محل فضاي پناه گرفتن 4-2- 3-12

فضاي پناه گرفتن «كند، بايد عبارت  مجاور تأمين مي  يابي به يك فضاي پناه گرفتن را از هر مكان بر روي هر دري كه دست
گيرد، بايد عالمت هاي خروج قابل دسترس قرار  گرفتن در راه در صورتي كه فضاي پناه. نصب شود» سوزي زمان آتش

الزامي  9-6-3كه روشنايي عالمت خروج مطابق بخش  در صورتي . المللي قابل دسترس براي افراد معلول نيز نصب گردد بين
همچنين بر روي در فضاي پناه گرفتن بايد عاليم لمسي براي نابينايان . باشد، به عاليم يادشده نيز بايد روشنايي داده شود

  .حركتي، نصب گردد-ي و معماري براي افراد معلول جسميمطابق ضوابط شهرساز

  

  آسانسور آتش نشان  3-12-5
عالوه بر شرايط محافظت آسانسورها در در مواردي كه در اين مقررات الزام به استفاده از آسانسور آتش نشان باشد مي بايست 

  :ددتامين گر زير نيزشرايط برابر آتش كه در ساير فصول اين مبحث آمده است، 
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  .ي كليد آتش نشان باشداآسانسور بايد دار -

  .به تمام طبقات دسترسي داشته باشد -

  .كيلوگرم باشد 1588ظرفيت هريك از آسانسورها حداقل بايد  -

 45 حداقل البي اين آسانسورها بايد حداقل يك ساعت و درب آن داراي. اين آسانسورها بايد به يك البي آسانسور باز شوند -
مساحت . هاي خروج دسترسي مستقيم داشته باشد و به شفت محافظت شده يكي از پلكان دباشدر برابر آتش  تاوممقدقيقه 

  .باشد متر مي 45/2مربع باشد و حداقل ابعاد آن  متر 14البي بايد حداقل 

  :شودتأمين اضطراري بايد براي موارد زير برق  -

 تأسيسات آسانسور �

 روشنايي شفت آسانسور �

 كننده و تهويه اتاق تأسيسات آسانسور نكتأسيسات خ �

 كننده آسانسور تأسيسات كنترل خنك �

را اضطراري گيرند و نيروي برق عادي و  هايي كه در خارج از شفت آسانسور و اتاق آسانسور قرار مي ها و سيم تمامي كابل -
كشف حريق براي   تهويه و سيستمها، ارتباطات با اتاق آسانسور، روشنايي، گرمايش، هواسازي،  براي كنترل سيگنال

مقاومت در برابر آتش محافظت شوند يا  دقيقه 90بايد توسط ساختاري با حداقل يا كنند  نشان فراهم مي آسانسورهاي آتش
  . مقاومت در برابر آتش باشند دقيقه 90داراي حداقل 

هاي مناسب  روش با نشان آتشضاي شفت آسانسور به ف يا ساير داليل سيستم اسپرينكلر ساير فضاهاناشي از از عدم نفوذ آب  -
 . اطمينان حاصل گردد

لوكس روشنايي  11تمامي ارتفاع شفت اين آسانسورها بايد در زماني كه عمليات امداد و نجات در جريان است داراي حداقل  -
  .باشند

  

 

  




