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  گفتار پيش

  
ها توسط شهروندان مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آن

محلي،  هايادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت. كندالزام قانوني پيدا مي
 هايگذاريوري از سرمايهگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهرهمردم و مهندسان، موجب مي

هاي ها بر منافع سازماني دستگاهبرداران ساختمانملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهره
. هاي محلي و هم چنين منافع فوري سرمايه گذاران ترجيح داده شوداجرايي و يا منافع دولت

ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّي بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواسته
  . يابدساخت و ساز تحقق مي

، )اجرا -نظارت  -طراحي (هاي مهندسي و فني ساختمان مقررات حاكم بر جنبه 1366از سال 
توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي 

هاي نظام مهندسي موجب افزايش اي و سازمانتوسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه. شده است
قررات ملّي ساختمان و نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و به موازات آن م

هاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت نامهاستانداردها و آيين
اي از كمال در حال حاضر اين مقررات به درجه. انداي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفتهدوره

نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه  و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين
برداران، ابزار و مرجع كنترل الزم را براي اطمينان از كيفيت مهندسي كشور، سازندگان و بهره

  . ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است
ي هاي اخير با قبل از تدوين مقررات ملّاي در سالها بويژه از حيث سازهمقايسه كيفيت ساختمان

ها و سير تكاملي آن در جهت تأمين ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمان
باشد اما با مقايسه آمار كمي و كيفي، وضع ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي مي

  . هاي جهاني فاصله قابل توجهي وجود داردموجود كشور با ميانگين شاخص
گذار و هاي پيش گفته شده الزم است اوالً نهادهاي حاكميتي سياستان فاصله شاخصبراي جبر

ريز و مراجع صدور پروانه ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد بازنگري قرار داده تا سيستم برنامه
تري نسبت به توليد، توزيع و مصرف مصالح استاندارد و اجراي مقررات ملّي ساختمان نظارت جدي
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ها و مراكز اي دانشگاههاي حرفههاي نظام مهندسي ساختمان، تشكلثانياً سازمان. گردد اعمال
-آموزشي و تحقيقاتي بيش از پيش در ترويج و تبيين مقررات وضع شده، الگوسازي و ارايه نمونه

هاي نوين و به نمايش گذاشتن مزاياي آن آوريهاي عيني رعايت مقررات ياد شده و معرفي فن
ثالثاً مهندسان و سازندگان كه وظيفه اساسي در اعمال ضوابط و مقررات ساختماني را . مايندتالش ن

-در طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني دانش فني و مهارت حرفه

اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي ساختمان بيش از پيش اي و با تكيه بر اصل اخالق حرفه
. صرار ورزيده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به رعايت مقررات ملّي ساختمان آن شوندا

توانند با افزايش سطح آگاهي از حقوق خود نقش برداران نهايي ميهمچنين مردم به عنوان بهره
يجاد ها و اوري ساختماناساسي در ارتقاي كيفيت از طريق افزايش مطالبات در كيفيت و بهره

  . هاي با كيفيت ايفا نمايندانگيزه رقابت در ارايه ساختمان
در خاتمه از كليه اساتيد و صاحبنظران و تدوين كنندگان كه از ابتدا تاكنون در تدوين و تجديدنظر 
مباحث مقررات ملّي ساختمان تالش نموده و در همفكري و همكاري با اين وزارت از هيچ كوششي 

هاي نظارتي و همچنين براي دست اندركاران ساخت و ساز از دستگاه. گزارمپاساند، سدريغ ننموده
كنترلي مراجع صدور پروانه و كليه عزيزاني كه اجراي اين مقررات را خدمتگزاري به ميهن و مردم 

  . نمايمپندارند، آرزوي موفقيت و سربلندي در پيشگاه خداي متعال ميخويش مي
  

  عباس آخوندي
  شهرسازيوزير راه و 

  
  

 

  
  
  

 ت



 كليات 3-1

  ج

  
 

 

 ث



 مبحث سوم

  ح

  )1395(ويرايش سوم  -هيأت تدوين كنندگان مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان 
  )بر اساس حروف الفبا(

  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) الف
          رئيس          دكتر محمدتقي احمدي           عضو          مهندس شاپور طاحوني
     عضو             مهندس محمدرضا انصاري  عضو         مهندس بهروز علمداري ميالني
               عضو              دكتر حميد باقري  عضو          مهندس مسعود غازي سلحشور
            عضو            دكتر سعيد بختياري    عضو          مهندس يونس قلي زاده طيار
                عضو           دكتر حميد بديعي              عضو          دكتر بهروز گتميري
                   عضو          دكتر ناصر بنيادي             عضو          دكتر حامد مظاهريان
     عضو          مهندس محسن بهرام غفاري          عضو         دكتر محمودرضا ماهري
          عضو           دكتر محسن تهراني زاده          عضو           دكتر بهروز محمدكاري
 عضـو           مهندس سيد ابراهيم دادسرشت  عضو      منصف... مرحوم مهندس حشمت ا
   عضو          مهندس سيد محمدتقي راتقي       عضو          دكتر سيدرسول ميرقادري
 عضـو          كبر رمضانيانپور    دكتر علي ا                 عضو        مهندس نادر نجيمي
 عضو         زاده        دكتر محمد شكرچي         عضو          مهندس سيدرضا هاشمي
 عضـو      بهبهانياصغر طاهريمهندس علي 

  اعضاي كميته تخصصي) ب
رئيس                         دكتر سعيد بختياري 
عضو                                     محمد بيات 
عضو                    مهندس اميرناصر  بيگلري

نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان                             دكتر علي  پزشكي
عضو                      دكتر محمدرضا  حافظي 

مهندس حبيب راضي                          نماينده سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
عضو            مهندس مسعود قاسم زاده محله 

مهندس محمود  قديري                       نماينده سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
دبير          مهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي

  :با تشكر ازهمكاري صميمانه آقايان 
 دكتر ارسالن كاللي                 –مهندس صابر فتوره چيان  –مهندس مسعود جمالي آشتياني 

  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) پ
مهندس سهيال پاكروان                      شورامعاون دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان و دبير 

دكتر بهنام مهرپرور                               رئيس گروه تدوين مقررات ملي ساختمان
مهندس سيدمحمدرضا ميرعبداللهي         كارشناس معماري دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان

 ج
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تـرين   سوزي از ابعاد ايمني جاني، مالي و منافع ملـي از ضـروري  ها در برابر آتش محافظت ساختمان
علـوم و مهندسـي ايمنـي در برابـر آتـش از      . هـا اسـت   نيازها و الزامات در طرح و اجراي سـاختمان 

 .هاي اخير در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته اسـت شود كه در دهه موضوعات مهمي محسوب مي
اين موضوع فقط . هاي ايمني در برابر آتش در دنيا به سرعت در حال رشد استدانش فني و فناوري

هـاي   ماننـد سيسـتم  در كشـور  هاي متعدد ديگر شود و زمينههاي متعارف محدود نمي به ساختمان
. هاي ايمني در برابر آتش هسـتند هاي خاص همگي نيازمند تحقيقات و فناوري حمل و نقل و سازه

عالوه برآن با توجه به نيازهاي متعدد در صنعت ساختمان كشور و رويكرد به سـمت اهـدافي نظيـر    
ها در ساختمان كـه  كاري حرارتي و كاربرد مواد پليمري و كامپوزيتسازي، عايقسازي، مقاومسبك

ـ   حلرود راهباعث افزايش خطرپذيري حريق شده، از مراكز تحقيقاتي انتظار مي راي هـاي كـاربردي ب
ها و  از جمله تهيه مقررات، استانداردها، دستورالعمل. ايمني اين محصوالت در برابر آتش ارائه نمايند

هـا و تـرويج    هاي تخصصي براي تأمين سطح مناسب ايمنـي در برابـر آتـش در سـاختمان     نامه آيين
مقـررات و  هاي جديـد  به اين موضوع بايد گرايش. هاي محافظت در برابر آتش ضروري است فناوري

هـاي مهندسـي را اضـافه كـرد كـه در      حلاستانداردها در دنيا به سمت الزامات پايه عملكردي و راه
در كشـور  و  هاي جديد و تخصصي را در تحقيقات مهندسي آتش گشوده اسـت هاي اخير حوزه سال

  .تري قرار گيرد بايد در آينده نزديك مورد توجه جديما نيز 
هـاي قبلـي بـه نحـو قابـل       مبحث سوم مقررات ملي ساختمان نسبت بـه ويـرايش  ويرايش حاضر از 

بهتري پاسخگوي نيازهاي جامعه مهندسي و ايمني آحـاد جامعـه    صورتتوجهي تكميل شده تا به 
داده شده، مطالب در  نظمپيش از هر چيز، ساختار مبحث در اين ويرايش به صورت مفهومي . باشد
ها كه براي بسياري از الزامـات   بندي تصرف دسته. هاي تخصصي مربوط به خود ارائه شده است فصل

مقاومـت در برابـر   از نظـر  سـاختارها   بنـدي  دسـته . مورد نياز است، در اين ويرايش ارائه شده اسـت 
نصـب   ،رابـر آتـش  هـا بسـته بـه مقاومـت عناصـر آنهـا در ب       سـاختمان  هاي ابعـادي  آتش،محدوديت

كاري و نمـا در برابـر    هاي خروج، رفتار مصالح نازك هاي كشف و اعالم حريق، مشخصات راه سيستم
آتش، كنترل و محافظت مصالح پليمري از نظر خطرپذيري در برابر آتـش، مقاومـت در برابـر آتـش     

 چ
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برابـر دود،  بندي فضـاهاي جداسـازي شـده، محافظـت در      ها، آتش اي و جداكننده براي اجزاي سازه
بـه  . انـد  بندي منطقي و مفهومي ارائـه شـده   هاي اطفا و ساير مسائل مهم در يك فصل نصب سيستم

هـاي عميـق و    ها، ساختمان هاي خاص مانند آتريوم عالوه ضوابط مربوط به برخي فضاها و ساختمان
هندسـي در  همچنين تجربيات و بازخوردهـاي جامعـه م  . ها در اين ويرايش ارائه شده است پاركينگ

 هـاي  ويرايشبرخي اصالحات مورد نياز در . برداري شد بهرهاز طرق مختلف دريافت و هاي قبل  سال
سـازي برخـي    هاي طراحي و يا شـفاف  اعم از رفع اشكال، تعديل سطح الزامات، افزودن گزينه(قبلي 
تخصصـي   هـاي  هاي بيشتري بـا كميتـه   همچنين هماهنگي. در اين ويرايش انجام شده است) بندها

  .شناسي صورت گرفت هاي فني و واژه ساير مباحث از جنبه
كاري و نما از نظـر   بندي مصالح نازك هاي مهم در اين ويرايش، تدوين ضوابط دسته يكي از پيشرفت

اين موضوع همچنين براي مصـالح فـوم   . رفتار در برابر آتش و تعيين الزامات كاربردي براي آنها بود
نيازي به توضيح نيست كـه يكـي از مهمتـرين    . ضوابط آنها ارائه شده است پليمري صورت گرفت و

ها و تلفات و خسارات ناشي از آنها، كاربرد مصالح قابل اشتعال و  عوامل گسترش حريق در ساختمان
مقررات  يا استفاده ناصحيح از مصالح با جزئيات اجرايي غلط است كه در اين ويرايش از مبحث سوم

راي اولين بار ضوابط آنها تا حدود زيادي ارائه شده و قدم مهمـي در جهـت ارتقـاء    ، بملي ساختمان
  .گردد سطح ايمني در برابر آتش در كشور تلقي مي
يند منطقي و با آاجباري شدن آنها در يك فر نيز دامنه در اين ويرايش تالش شد تا سطح الزامات و

مـورد  هـاي   فنـاوري دسترسي به ي، فني و هاي مختلف اقتصاد از جنبهكشور در نظر گرفتن شرايط 
    هـاي عمـومي و يـا بـا ارتفـاع زيـاد       در نظر گرفته شده، برخي از الزامات تنهـا بـراي سـاختمان    نياز

 تـر شـدن كـاربرد محصـوالت     بديهي است با پيشرفت سـطح فنـاوري و عمـومي   . اجباري شده است
هـاي   توان در ويـرايش  اين جهت، مي كننده در برابر آتش و دريافت بازخوردهاي مناسب از محافظت

  . را به نحو متناسب افزايش داد مقررات ملي ساختمانبعدي دامنه اعمال 
هاي اخير، هنـوز مقـررات تخصصـي محافظـت در برابـر       هاي به عمل آمده در سال پيشرفت با وجود

هاي پـيش روي   سالرك فني پشتيبان آن نياز به توسعه و تكميل دارد كه اميد است در اآتش و مد
متخصصـين و   هـا و نظرهـاي  قطعـاً بـازخورد اثر  . با سرعت بيشتري نسبت به قبل شاهد آن باشـيم 

 در حـال حاضـر  .هاي بعدي خواهد بود اندركاران، راهگشاي تكميل و توسعه مبحث در ويرايش دست

 ح
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  ذ

نشـاني   آتـش هاي قائم  هاي اطفاء خودكار و لوله هاي طراحي و نصب براي سيستم تهيه دستورالعمل
در دست تدوين است كه اميد اسـت  مقررات ملي ساختمان هاي تخصصي مبحث سوم  در زيركميته

مقررات ملي ساختمان تحت عنوان مدارك فنـي   تدوينبه زودي و پس از تصويب نهايي در شوراي 
وردار قطعاً تهيه راهنما براي مبحث نيز از الويت مهم برخـ  .پشتيبان مبحث به جامعه فني ارائه شود

هـا و   هاي متعـارف بـراي كـاهش هزينـه     است و از جمله ارائه اطالعات در خصوص مصالح و سيستم
  .خواهد گرفتتسهيل طراحي در راهنماي مبحث مورد توجه قرار 

مقـررات و بـه ويـژه رئـيس     تـدوين  هاي شوراي محتـرم   در اينجا الزم است تا از نظرات و راهنمايي
ها و پشتيباني كارشناسان  كمك. محمد تقي احمدي، قدرداني گردد محترم شورا، جناب آقاي دكتر

دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان، به ويژه سركار خانم مهندس سهيال پاكروان شايسـته قـدرداني   
از نظـرات رؤسـاي محتـرم    مقررات ملي سـاختمان  همچنين كميته تخصصي مبحث سوم . باشد مي

در جهت رفع اشكاالت و ارتقاء اين مبحث كمال تشكر  هاي تخصصي و جامعه مهندسي ساير كميته
  .را دارد

اميد است اين ويرايش از مبحث در جهت ارتقاء ايمني جاني و مـالي شـهروندان، كـاهش خسـارات     
  .ناشي از حريق و حفظ سرمايه هاي ملي به بهترين نحو مؤثر باشد
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  كليات 3-1
  
 تعاريف 3-1-1

سـازد و در انتهـاي    ديگر مرتبط مي  يك گشودگي قائم و باز كه دو يا چند طبقه را به يك :آتريوم
پلكان دوربسته، آسانسورها، چاه آسانسـورها، باالبرهـا،   اين گشودگي به غير از . بااليي آن بسته است

طبقاتي كه در اين تعريف به وسيله آتريوم به هـم  . تأسيسات برقي، مكانيكي يا ساير تجهيزات است
  .هاي موجود در تصرف تجمعي يا ميان طبقه نيست شوند، شامل بالكن مرتبط مي

كه از كنترل خارج شده و براي موجود زنده، ساختمان و محتويات درون  است آتشي :سوزي آتش
، در برخـي  و يـا بـراي روانـي بهتـر مـتن      در اين مبحث، براي اختصار. آور و خطرناك است آن زيان
  .استفاده شده است "سوزي آتش" يا "حريق"به جاي "آتش"ها از واژه  قسمت

، كـه  12055مطابق استاندارد ملـي ايـران شـماره    زمان  -منحني استاندارد دما :آتش استاندارد
در ايـن  . كنـد  هاي مقاومت در برابر آتـش مشـخص مـي    افزايش دما بر حسب زمان را براي آزمايش

منظور از آتش استاندارد عمدتاً آتـش اسـتاندارد سـلولزي اسـت و چنانچـه اسـتانداردهاي       مقررات 
  .ح خواهد شدينظر باشد، تصرمورد ) مانند آتش هيدروكربني يا منحني تونل(ديگري 

هاي استاندارد ويژه براي تعيـين مقاومـت و رفتـار     آزمايش يا آزمايش :آزمايش آتش استاندارد
آزمايش هاي آتش عمدتاً شامل دو . سوزي و اجزاي ساختماني در برابر آتش ءها، اعضا فرآوردهمصالح،

  .ي شودم "مقاومت در برابر آتش"و  "واكنش در برابر آتش"گروه اصلي 
يي هـا  سـاختمان در . فاصله قائم تراز متوسط زمين تا تراز متوسط باالترين بـام  :ارتفاع ساختمان

هاي متفاوت است، ارتفاع ساختمان برابر با ارتفاع متوسط باالترين بام در  كه داراي چند بام با ارتفاع
  .شود نظر گرفته مي
. شده طبقه باالتر اسـت  شده يك طبقه تا روي كف تمام فاصله قائم از روي كف تمام : ارتفاع طبقه
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ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل كف تمام شده آن طبقـه تـا كـف تمـام شـده متوسـط سـطح بـام         
  . باشد ساختمان مي

  .هرگونه عمليات ساختماني كه سطح يا حجم يك بنا را افزايش دهد :افزايش بنا

  .دهند ها انتقال مي ضايي از ساختمان كه بار مرده و زنده ساختمان را به شالودهاع :اعضاي باربر
  .شود تعداد افرادي كه راه خروج ساختمان يا بخشي از آن، براي آنها طراحي مي :بار تصرف

  .اتاقك يك سكويي كه به مكانيسم باال و پائين رفتن در مسير قائم و ثابت مجهز باشد :باالبر
  .بنايي كه مطابق مقررات و قوانين گذشته اجرا و تكميل شده است :بناي موجود
هـاي شخصـي اختصـاص     يك ساختمان يا بخشي از آن، كه به پارك كردن اتومبيل :پاركينگ باز

براي تهويه طبيعي پاركينـگ، حـداقل دو سـمت خـارجي آن داراي     : يافته و داراي شرايط زير است
خارجي حداقل برابر  هاي گشودگيهر طبقه مجموع مساحت در . بازشوهايي با توزيع يكنواخت است

درصد مساحت كل ديوارهاي پيراموني پاركينگ در همان طبقه و مجمـوع طـول بازشـوهاي     20با 
. درصد طول كل ديوارهاي پيراموني پاركينـگ در آن طبقـه باشـد    40خارجي نيز دست كم برابر با 

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

شود كه فاقد طبقه بوده و خودروها بدون حضـور   هايي اطالق مي به پاركينگ :پاركينگ مكانيزه
  .گيرند ميدر محل خود جاي و كنترل وسيله تجهيزات مكانيزه  راننده و به

  .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 آمـد   :پلكان

  .كند پذير مي از يك طبقه به طبقه ديگر را بدون تداخل و برخورد با مانع امكان
ي الزم براي ايستادگي و حفاظت، ها بخشپلكاني كه حداقل يك طرف آن به جز  :پلكان خارجي

  .يا معبر عمومي باشد فضاهاي باز مجاور بايد حياط. استباز 

اي است كه در مسير حركت افراد پياده جهت باال يا پـايين بـردن آنهـا در دو     وسيله :برقيپلكان 
كه توسط نيروي محركه برقي به حركـت در آورده  رود و به وسيله پله  سطح به كار مي طبقه غير هم

  .گردد شود، سبب جابجايي افراد مي مي



 كليات 3-1

3 

دهنده دو مسير خروج مجزا اسـت و در يـك دوربنـد     پله متقاطع كه تشكيل دو راه :پلكان قيچي
پله متقاطع با موانع مناسب آتش از يكديگر جدا شوند، ديگر پلكان  اگر دو راه. پلكان واقع شده است

  .شود تلقي نميقيچي 
هـايي بـا    پلـه  داراي شكل دايره بسته است و كف) پالن(پلكاني كه در تصوير افقي  :پلكان مارپيچ

  .اند مقطع همسان دارد كه در اطراف يك ستون نگهدارنده، به صورت شعاعي، متصل شده
ظـور  كاري مناسب است كه بتواند محافظـت الزم بـه من   اي با ساختار و شيشه پنجره :پنجره آتش

در ايـن مبحـث، بـه منظـور     . نمايد تأمين  سوزي را، در حد الزامات مربوط، جلوگيري از انتقال آتش
بـه   "پنجـره آتـش  "تر  ، عبارت كوتاه"پنجره مقاوم در برابر آتش"سادگي و اختصار، به جاي عبارت 

  .كار رفته است
  .شده باشدديد به فضاي مجاور تعبيه  تأميناي كه فقط براي  پنجره :پنجره چشمي

اي محافظت فوم هاي پليمري در برابر آتش به كـار  رمصالحي كه عمدتاً ب :پوشش مانع حرارتي
مصالحي هسـتند كـه   ي مانع حرارتي ها پوششطبق تعريف، ). مراجعه شود 7-3به فصل (مي روند 

 منحنـي دمـا ـ زمـان اسـتاندارد     (دقيقه قرار گرفتن در معرض منحني اسـتاندارد آتـش    15پس از 
12055 ISIRI( پوشش مانع حرارتي بايد . درجه سلسيوس برسد 120، دماي پشت آنها حداكثر به

  .دقيقه در جاي خود باقي بماند و دچار ريزش نشود 15به نحوي نصب شود كه در مدت اين 

و  تأييـد يعنـي   اني،تأسيسات ساختمو تصويب مصالح، لوازم و  تأييد :شده، تصويب شده تأييد
ــانوني   تصــويب آن ــا توســط مرجــع ق ــه فنــيه مركــز تحقيقــات راه، مســكن و ( صــدور گواهينام
، اين مبحـث كه مطابق ضوابط، استانداردها و مقررات )سازمان ملي استاندارد( استانداردو)شهرسازي

  .گيرد صورت ميهاي الزم  ساير ارزيابيبا آزمايش و 

  .راه خروجمراجعه شود به  :تخليه خروج
سطح مبنا كه متوسط تراز زمين مجاور ساختمان هم مـرز   :)يا تراز متوسط زمين( زمينتراز 

دار از ديوارهـاي خـارجي دور    اگر سطح زمين بـه طـور شـيب   . دهد با ديوارهاي خارجي را نشان مي
ترين نقاط درون مساحت بين ساختمان و حد مالكيت زمين در نظـر   شود، سطح مبنا بايد در پائين

باشـد،   متر سانتي 180يا در صورتي كه فاصله حد مالكيت زمين از ساختمان بيش از  گرفته شود و
  .ي ساختمان در نظر گرفته شودمتر سانتي 180اي در  بايد بين ساختمان و نقطه
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برداري است و يـا   مقاصد معلوم در دست بهره ايگيري از بنا يا بخشي از آن كه بر نوع بهره :تصرف
از آن جـا كـه در يـك سـاختمان، بـا      : توضـيح (د مورد استفاده قرار گيـرد  قرار است براي آن مقاص

هاي متفاوت وجود دارد، از نظر مبحث سـوم مقـررات    برداري كاربري مشخص، فضاهايي با انواع بهره
بـه عنـوان مثـال در    . ملي ساختمان، استفاده از كلمه كاربري به جاي تصرف، دقيق تلقي نمي شود

  ).وجود دارد... ي مسكوني، تجمعي، انبار و ها تصرفل، انواع ساختماني با كاربري هت

زا،  برداري از آنها، داراي مواد ومصالح بسيار آتش بناهايي كه به علت نوع بهره :هاي پرخطر تصرف
با توجـه بـه تنـوع و نيـاز بـه طراحـي كـامالً تخصصـي         . سمي، خورنده، انفجاري و مشابه آن باشند

بـراي  ي پر خطر، اصوالً مقررات كامل آنهـا در ايـن مبحـث پوشـش داده نشـده اسـت،       ها ساختمان
ان و مجريان موظف هستند، طراحهاي مصوب داخلي،  نامه آييندر نبود مقررات و ها،  اينگونه تصرف

و مرجع قـانوني صـدور پروانـه    . نمايندگيري  بهرهالمللي  معتبر بينمدارك تخصصي ها و  نامه آييناز 
تطبيق با مقررات تخصصـي، نظيـر كـدهاي     ها ساختمانبراي اينگونه  دتوان مينيز كنترل ساختمان 

  .و مشابه آن را خواستار شود NFPAمرتبط 

ي خـروج از سـاختمان و در   هـا  راههرگونه دگرگوني يا تغيير و تبديل در سـاختمان، در   :تغييرات
  .ش ساختمان صورت نگيردتأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان كه به قصد افزاي

  .در اين مبحث به معني تسهيالت نشيمن رديفي به كار رفته است :جايگاه
اي از قطعات ساختماني كه در سمت بـاز   يك قطعه ساختماني يا مجموعه :حفاظ يا نرده محافظ

  .رساند سطوح مرتفع قابل تردد يا نزديك آنها قرار گرفته است و امكان سقوط را به حداقل مي

فضاي باز بدون سقف و بدون تصرف، كه از دو يـا چنـد طـرف، بـا ديوارهـاي خـارجي بنـا،         :حياط
آن حيـاط   چنانچه يك حياط از همه طرف به ديوارهاي خارجي بنا محصـور شـود، بـه   .محصور باشد

  .شود داخلي گفته مي
در نظر گرفتـه   فضاي زندگي حداكثر با دو طبقه ارتفاع كه به منظور سكونت يك يا دو خانوار :خانه

  .شده باشد

  . به راه خروجمراجعه شود  :خروج
  .19-3-3-6-3شود به بند  مراجعه :خروج افقي

  .به در خودبسته شو مراجعه شود :خودبسته شو
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هايي به  در مورد تجهيزات محافظت در برابر حريق و وسايل و دستگاه "خودكار"اصطالح  :خودكار
و خود به خود و بدون دخالت  دادهرود كه در برابر برخي از محصوالت احتراق واكنش نشان  كار مي

  .انسان فعال شوند

  .به در خودكار بسته شو مراجعه شود :شو خودكار بسته

و مرور عمومي در فضاي باز، اعم از كوچه، خيابان يا بلوار، كه دسـت كـم   هر نوع راه عبور : خيابان
نشـاني   اي طرح شده باشد كه امكان اسـتفاده واحـدهاي آتـش    متر عرض باشد و به گونه 0/9داراي 

هـا اگرچـه مـورد     معابر داخل فضاهاي بسـته و تونـل  . سوزي را فراهم آورد براي خاموش كردن آتش
  .شوند رو باشند، به عنوان خيابان لحاظ نمي ومي قرار گرفته و ماشيناستفاده عبور و مرور عم

آالت و ديگر اجزايي كه مجموعاً يك  اي از عناصر شامل لنگه در، چارچوب، يراق مجموعه :در آتش
سيستم "در اين مبحث به جاي عبارت . نمايد مي تأميندرجه مشخص از محافظت در برابر آتش را 

  .استفاده شده است "در آتش"تر  ، اصطالحاً از عبارت كوتاه"در مقاوم در برابر آتش

در مجهز به يك وسيله دو محوري كه طوري طراحي شـده اسـت كـه در هنگـام بـاز       :در بادبزني
  .شدن، حركت بادبزني دارد

برابر آتش كه مجهز به سيستمي است كـه سـبب بسـته     شده در در محافظت  :شو در خود بسته
هنگـامي كـه در    "شـو  خودبسته"اصوالً اصطالح . شود شدن خود به خود در، پس از باز شدن آن مي

) يا بازشو(مورد درهاي حريق يا ساير بازشوهاي حفاظتي به كار برده شود، به مفهوم بسته بودن در 
است كه براي اطمينان از انجام اين عمل، در بـه يـك    در حالت عادي و بسته شدن آن پس از عبور

  .شود شده مجهز مي تأييدوسيله مكانيكي 

شده در برابر آتش كه مجهز به سيستمي است كه بـه هنگـام     در محافظت :شو در خودكار بسته
سيسـتم  فرمـان گـرفتن از   و ) ماننـد دود (سوزي، در اثر واكنش به برخي از محصوالت احتراق  آتش

  .شود مي، سبب بسته شدن در حريقاعالم 

آالت و ديگر اجزاي نصب  اي از لنگه در يا دريچه، چارچوب، يراق مجموعه :دريچه آتش كف/ در
شده در سطح افقي، كه مجموعاً يك درجه مشخص از محافظـت در برابـر آتـش را در يـك منفـذ،      

  .كند تأمينبندي مقاومت در برابر آتش  موجود در يك كف داراي درجه

يك عنصر سـاختماني   :شده از نظر مقاومت در برابر آتش، عنصر ساختماني بندي رجهد
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كه مطابق با اين مبحث، بايد داراي يك مقدار الزامي مقاومـت در برابـر   ) مانند ديوار، سقف يا غيره(
  .آتش باشد و براي اين منظور داراي نتايج آزمون يا گواهينامه معتبر مي باشد

، )ماننـد در آتـش  (مدت زماني كه يك بازشوي محافظت شـده   :برابر آتشدرجه محافظت در 
بندي محافظـت در برابـر    درجه. مطابق با آزمون استاندارد قادر به مقاومت در برابر انتقال آتش باشد

  .شود آتش بر حسب ساعت يا دقيقه بيان مي

حركـت مسـتقل   گشودگي خطي داخل يك عنصر ساختماني، ماننـد درز انبسـاط، كـه بـراي      :درز
طراحي شـده  ) لرزه، باد يا هرگونه نيروي ديگر ناشي از حرارت، زمين(ساختمان در صفحات مختلف 

بندي مقاومت در برابر آتش، بايد از  در صورت وجود درز در يك عنصر ساختماني داراي درجه. است
  .شودسيستم درزبندي مقاوم در برابر آتش استفاده 

هاي ويژه، كه بـراي ايجـاد مقاومـت در     وردهآاي از مواد، يا فر مجموعه :درزبندي آتش، سيستم
بندي  هاي ساختماني داراي درجه شده درون يا بين مجموعه تعبيهآتش، داخل درزهاي  برابر سرايت

درزبنـدي مقـاوم در برابـر    «در اين مبحث به جـاي عبـارت   . مقاومت در برابر آتش قرار گرفته است
  .استفاده شده است» درزبندي آتش«تر  تاهاصطالحاً از عبارت كو ،»آتش

  به راه خروجمراجعه شود  :دسترس خروج

پلـه و بـالكن بـراي گـرفتن دسـت و       لوله، چوب يا هر پروفيلي كه در طول راه :دستگيره محافظ
  .نصب شود نلغزيدن انسان

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

خودكـار   اجريان هوا يا محصوالت احتراق و مقدار آنهـا را بـا فرمـان دسـتي يـ     اي كه  وسيله :دمپر
  .دود يا دمپر دود /مراجعه شود به دمپر آتش، دمپر آتش. كند تنظيم مي

دمپر داراي گواهينامه معتبر از مرجـع قـانوني صـدور گواهينامـه فنـي، نصـب شـده         :دمپر آتش
هاي كنترل دود كـه بـه محـض كشـف حـرارت بـه        هاي انتقال هوا يا سيستم ها و گشودگي دركانال

  . كند شود و عبور شعله را محدود مي صورت خودكار مسدود و مانع عبور هوا مي

 دمپر داراي گواهينامه معتبر از مرجع قانوني صدور گواهينامه فني، نصـب شـده   :دود/دمپر آتش
شـود و   هاي انتقال هوا كه با دريافت عالمت از سيستم كشف حريق بسته مي ها و گشودگي در كانال

اين وسيله بايد طوري نصب شود كه به طور خودكار عمل كرده . دود مقاوم است/ در برابر عبور هوا 
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ر كنتـرل  هي در ساختمان در محلي دور از دمپـ  و در صورت لزوم بتوان آن را از يك ايستگاه فرماند
تـر   ، اصطالحاً از عبـارت كوتـاه  »دود/ دمپر مقاوم در برابر آتش«در اين مبحث به جاي عبارت (كرد 

  ).استفاده شده است» دود/ دمپر آتش«
دمپر داراي گواهينامـه معتبـر از مرجـع قـانوني صـدور گواهينامـه فنـي، نصـب شـده           :دمپر دود

. اومت در برابر عبور هوا و دود طراحي شـده اسـت  هاي انتقال هوا كه براي مق ها و گشودگي دركانال
شوند كه به طور خودكار و تحت كنترل سيستم كشف دود عمل كننـد   اين دمپرها طوري نصب مي

در اين مبحث بـه  (هي در ساختمان كنترل نمود  و در صورت لزوم بتوان آن را از يك ايستگاه فرماند
اسـتفاده شـده   » دمپر دود«تر  طالحاً از عبارت كوتاه، اص»مقاوم در برابر عبور دوددمپر«جاي عبارت 

  ).است

جزئي از خروج كه از ديگر فضاهاي داخل ساختمان يا سـازه بـه وسـيله سـاختار      :دوربند خروج
هاي بازشو جدا شده اسـت و مسـير عبـور     كننده بندي مقاومت در برابر آتش و محافظت درجه داراي

همچنـين  (كنـد   مـي  تـأمين اي را به سمت يك تخليه خروج يا به يك معبـر عمـومي    شده محافظت
  ).به راه خروجمراجعه شود 

بـه  شـود  مراجعـه  همچنين (ف شفت اطرا  )بدنه(دهنده مرزهاي  ديوارهاي تشكيل :دوربند شفت
بـرداري و مشخصـات    ، كه عمدتاً طبق ضوابط اين مبحث نياز است تا متناسب بـا نـوع بهـره   )شفت

  . شفت، داراي درجه مقاومت در برابر آتش مشخص باشند
بخش امتداد يافته ديوارهـاي خـارجي بنـا در بـام كـه بـراي ايمنـي و تفكيـك از         : پناه ديوار جان

  .شود اجرا مي ساختمان مجاور

سـوزي از يـك    اي كه براي جلوگيري از گسـترش آتـش   ديوار جداكننده :جداكننده آتشديوار 
همچنـين  (شـده اسـت    هاي آن در برابر آتـش محافظـت    ديگر ديوار طراحي و بازشو طرف به طرف
  ).4-8-3به مراجعه شود 

  .مي شود ديوار باربر يا غيرباربر كه به عنوان ديوار محصور كننده ساختمان استفاده :ديوار خارجي
  .شود واقع مي) يا بازشو(بخشي از ديوار خارجي ساختمان كه پايين يا باالي پنجره  :ديوار كتيبه

  .شود گيري مشترك ساخته مي ديواري كه در مرز مالكيت دو ساختمان براي بهره :ديوار مشترك

  .به پلكانمراجعه شود  :پله راه
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رسيدن از هر نقطه ساختمان به يك معبر عمـومي  مسير ممتد و بدون مانعي كه براي  :راه خروج
تخليـه  «و » خـروج «، »دسترس خروج«راه خروج از سه بخش مجزا و مشخص . در نظر گرفته شود

  .شود تشكيل مي» خروج

  .كه بين انتهاي خروج و معبر عمومي واقع است "راه خروج"بخشي از  :تخليه خروج
  .شود يابد و تخليه خروج آغاز مي نجا پايان مياي كه خروج در آ تراز نقطه :تراز تخليه خروج

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

 بندي مقاومت در برابر آتـش،  كه با ساختار و تجهيزاتي داراي درجه "راه خروج"قسمتي از  :خروج
بر اساس اين مقررات از ديگر فضاهاي ساختمان جدا و ايمن شـده و مسـتقيم يـا از طريـق تخليـه      

خروج شامل درهاي خروجي در تراز همكف، پلكان دوربندي . شود خروج به معبر عمومي منتهي مي
هاي افقـي   ي بيروني خروج و خروجها راههاي بيروني خروج، شيب هاي خروج، پله شده خروج، گذرگاه

  .3-6-3به مراجعه شود همچنين . تاس

) داراي يـك مالكيـت  (يك مسير عبور از يك ساختمان به مكاني در ساختمان ديگر  :خروج افقي
تقريباً برابر، يا مسير عبور از ميان يا پيرامون يك ديوار يا جداكننده به مكاني در تراز تقريبـاً   در تراز

، كه ايمني از آتش و دود موجود در )ي يك مالكيتيا ساختمان ديگر دارا(برابر در همان ساختمان 
  .كند مي تأميني مرتبط با آن را ها مكانمكان وقوع و 

راه خروج پيوسته و بدون مانع كه از هر نقطـه در يـك سـاختمان يـا      :خروج قابل دسترس  راه
شود و مسيري قابل دسترس را به يك مكان امن، يك خروجي افقـي يـا يـك     تأسيسات كشيده مي

  ).به قابل دسترسمراجعه شود همچنين (سازد  معبر عمومي فراهم مي
ها، ميزها و ساير مبلمـان   نشيمن ها، هاي اصلي صندلي بخشي از راه خروج كه در بين رديف :راهرو

شود و امكان عبور از ميان آنها و يا دسترسـي بـه آنهـا را فـراهم      موجود در فضاهاي تجمعي، رد مي
  .كند مي

اينهـا راهروهـاي فرعـي    . رسـد  بخشي از دسترس خروج كه به يك راهرو مي :دسترس راهرو
سـاير مبلمـان موجـود در فضـاهاي     هـا و   هستند كه امكان حركت و عبور در اطراف ميزها، صندلي

  .سازد پذيرمي تجمعي را امكان
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صورت كامل يا بيش از نيمي از ارتفاع كف تا سـقف آن، زيـر   بخشي از ساختمان كه به  :زيرزمين
  .تراز زمين واقع شده است

 23بـيش از  آن برداري  قابل بهرهارتفاع باالترين كف طبقه ساختماني كه  :ساختمان بلند مرتبه
بـه تشـخيص    توان ميآميز اين ارتفاع را  ي مخاطرهها ساختمانبراي . باشد متوسط زمينمتر از تراز 

  .، كمتر از اين مقدار در نظر گرفتو كنترل ساختمانمرجع قانوني صدور پروانه 

سكوي تصرف نشده مرتفع در يك تصرف صنعتي كه منحصراً بـراي  : سكوي تجهيزات صنعتي
هاي مكانيكي يا فرآيند صنعتي استفاده شده و شامل سطوح قابـل تـردد مرتفـع،     سيستم تجهيزات

  .شود هاي ضروري براي دسترسي به سكو مي و نردبان ها پلكان
فضاي محصور امتداد يافته بين يك يا چند طبقـه از يـك سـاختمان كـه بـه صـورت قـائم         :شفت

  .هاي تأسيساتي آسانسور و داكت شفتلكان، پ شفتگيرد، مانند  در بر ميرا ها  هاي طبقه گشودگي

  .درصد است 5سطح تردد كه داراي شيبي بيشتر از  :شيبراه
بـه  مراجعـه شـود   همچنين (بخشي از ساختمان كه بين دو كف تمام شده متوالي قرار دارد  :طبقه

  ).طبقه ميانهاي زيرزمين و  تعاريف واژه

يا محوطه خارج بنـا حـداكثر بـا شـش پلـه قابـل       اي از بنا كه از كف خيابان  طبقه: طبقه خيابان
در مواردي كه دو يا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغييـرات تـراز مسـتقيماً بـه     . دسترس باشد

بـه  . ساختمان به همان تعداد داراي طبقـه خيابـان خواهـد بـود     خيابان يا محوطه اطراف راه يابند، 
توانند با شرايط ياد شده امكان دسترسي به خيابان و همين ترتيب، چنانچه هيچ يك از طبقات بنا ن

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

درصد از بار تخليه متصرفين از آن به  50اي از بنا كه حداقل  ترين طبقه پايين :طبقه تراز تخليه
اي كه داراي يك يا دو  ترين طبقه اييندر صورت عدم وجود شرايط فوق، پ. معبرعمومي تخليه شوند

  .شود خروج با ارتباط مستقيم عمومي باشد، به عنوان طبقه يا تراز تخليه شناخته مي
در بناهاي تجمعي كه به منظور سپري كردن اوقات پيش  فضاي مشترك و همگاني :فضاي انتظار

  .شود براي ورود به يك سالن اجتماعات در نظر گرفته مي از موعد
  نمايـد و بـه منظـور    فضايي كه در مقابل حريق به ميزان مشخصي مقاومت مـي  :دهي ي پناهفضا
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موقت افراد تا رسيدن نيروهاي نجـات يـا موقعيـت مناسـب بـراي خـروج از سـاختمان         پناه گرفتن
  .استفاده مي شود

فضاي مشترك و  همگاني در بناها كه به منظور كنترل و ايجـاد تسـهيالت بـراي     :فضاي ورودي
  .ورود و خروج افراد در نظر گرفته مي شود

گيري شده از نمـاي سـاختمان تـا نزديكتـرين      عبارت از فاصله اندازه :فاصله مجزاسازي حريق
خط داخلي مالكيت زمين، يا تا خط وسط خيابان، كوچه يا معبر عمومي، يا تا يك خط فرضي بـين  

اين فاصله بايـد نسـبت بـه ديـوار      .باشد دو ساختمان موجود در يك ملك يا يك زمين مشترك مي
  .گيري شود ساختمان تحت زاويه قائمه اندازه

  .فضاي باز پيرامون يك عنصر نفوذكننده است :فضاي پيراموني
هـاي جسـمي    نظـر از محـدوديت   فضايي كه افراد معلول جسمي و حركتي، صـرف  :قابل دسترس

مراجعـه شـود بـه ضـوابط و مقـررات      (خود، بدون نيازبه كمك ديگران بتوانند از آن استفاده كننـد  
  ).جسمي ـ حركتي شهرسازي براي افراد معلول

  .كند كه يك مسير عبور به يك خروج را فراهم مي "دسترس خروج"محصور از  يك جزء  :كريدور
جزئي از خروج كه از تمامي فضاهاي داخلي ساختمان يا سازه به وسـيله سـاختار    :گذرگاه خروج

هاي بازشـو جـدا شـده اسـت و مسـير عبـور        كننده ر برابر آتش و محافظتشده مقاوم د بندي درجه
  .كند مي تأميناي را در جهت افقي به سمت يك تخليه خروج يا به يك معبر عمومي  شده محافظت

بنـدي مقاومـت    با درجه) مانند ديوار(يا قائم ) مانند سقف(يك عنصر ساختماني افقي  :مانع آتش
هـاي محافظـت    سوزي طراحي شده و داراي بازشو يري از گسترش آتشكه براي جلوگ در برابر آتش

  .4-8-3به مراجعه شود براي ديوار مانع آتش، . شده در برابر آتش است
يك پوسته پيوسته قائم يا افقي، مانند ديوار يا سقف كه براي محدود كردن حركت دود  :مانع دود

  .طراحي و ساخته شده است

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

هـاي   مساحتي كه در ميان ديوارهاي خارجي بـدون در نظـر گـرفتن شـفت     :مساحت ساختمان
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فضاهايي از ساختمان كه در حد فاصل ديوارهاي اطراف ساختمان . ها واقع شده است و حياط تهويه
كه درون تصوير افقي بام يا كف بااليي قرار داشـته باشـند، بايـد در محاسـبه      قرار ندارند، در صورتي

  .شوند مساحت ساختمان در نظر گرفته
ديوارهـاي خـارجي    مسـاحت كـف واقـع در داخـل     :، ناخـالص )سطح اشغال(مساحت كف 

كـردن   هاي بـاز، و بـدون كـم    هاي قائم تهويه و محوطه ساختمان، بدون در نظرآوردن مساحت كانال
هاي برجسـته   ها يا ساير قسمت ديوارهاي داخلي، ستون ها،كمدها، ضخامت پله ها، راه مساحت كريدور

  .نمايان
هاي فرعي بـدون   سمتواقعي كه شامل مساحت ق  شده مساحت سطح اشغال :مساحت كف، خالص
بهداشـتي، اتـاق تأسيسـات مكـانيكي و كمـدها       هـاي   هـا، سـرويس   پله ها، راه متصرف، مانند كريدور

  .شود نمي

مصالح ساختماني نصب شده براي مقاومت در برابـر عبـور آزاد شـعله بـه      :مسدودكننده حريق
  .ديگر نواحي ساختمان از ميان فضاهاي پنهان

دسترس خروج كه متصرفان بايد طي كنند تا به محلـي برسـند    بخشي از :مسير مشترك تردد
ايـن  . لف براي رسيدن به دو خروج جداگانه وجـود دارد تكه از آن جا، دو مسير مجزا و در جهت مخ

  . مسير مشترك بايد در محاسبه مسافت مجاز تردد در نظر گرفته شود

متر كه به هواي  0/3فاع آزاد حداقل اي از زمين با عرض و ارت خيابان، كوچه يا پاره :معبر عمومي
  .و خيابان راه دارد و به صورت دائم براي تردد مردم آزاد است) بيرون(آزاد 

خواصي از مصالح، مجموعه يا سيستم ساختماني كـه از  به صورت كلي،  :مقاومت در برابر آتش
آن را بـه تـأخير    كنـد يـا   داغ يا شعله تحت شرايط كاربرد جلوگيري مـي  عبور حرارت زياد، گازهاي

  .اندازد مي
مدت زماني كه يك جزء، مجموعه يا سيستم ساختماني قادر بـه   :درجه مقاومت در برابر آتش

به عبارت ديگر، مدت زمـاني كـه يـك    . عملكردي خود در شرايط آتش استاندارد باشد ادامه وظيفه
ر فضاي وقوع محبـوس  سوزي با شدت استاندارد را د جزء يا مجموعه ساختماني قادر است يك آتش

اين مدت زمـان  . اي خود تحت شرايط آتش استاندارد ادامه دهد و يا هر دو كرده، يا به عملكرد سازه
مقـررات ملـي   هاي استاندارد يا مقادير داده شـده در راهنمـاي مبحـث سـوم      بر اساس نتايج آزمون

  .شود تعيين مي) يا ساير مدارك پشتيبان مصوب(ساختمان 
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خشي از فضاي داخل ساختمان كه از اطـراف و سـقف و كـف بـه وسـيله اجـزاي       ب :منطقه حريق
هاي  مانند ديوارهاي مانع آتش، ديوارهاي جداكننده آتش و سيستم(ساختماني مقاوم در برابر آتش 

  . شود محدود مي) سقف مقاوم در برابر آتش/ كف

حداكثر يك سوم مساحت اي واقع در بين هر يك از طبقات اصلي ساختمان كه  طبقه :ميان طبقه
طبقه زير خود را داشته باشد، به جز در موارد خاص صنعتي، كه مجموع مسـاحت ميـان طبقـه در    

  .بيشتر از يك سوم مساحت كل همان طبقه شود دتوان مييك طبقه 
  مقاومت در برابر آتش :مقاومت حريق

تخليه  مها در هنگا فضايي است كه افرادي كه قادر به استفاده از پله ):پناهگاه(گرفتن   مكان پناه
  .هاي الزم در آنجا منتظر بمانند ند تا رسيدن كمك يا دستورالعملتوان ميهستند،  اضطراري

گـاه يـا هـدايت،     ميله يا نرده افقي يا مايل كه براي دست گرفتن به عنـوان تكيـه   :ميله دستگرد
  .شده است تأمين

  .حايل حفاظتي و ايمني كه براي جلوگيري از سقوط از ارتفاع طراحي شده باشد :فظنرده محا
عنصري مانند لوله، كابل يا غيره كه از طريق يك منفذ به درون يـك عنصـر    :عنصر  ،نفوذكننده

  .بندي از نظر مقاومت در برابر آتش نفوذ كرده است ساختماني داراي درجه
هايي كه به عنوان محل زندگي يك شخص يا  اتاق يا اتاقفضا،  ):واحد مسكوني(واحد زندگي 

  .خانواده درنظر گرفته شده و داراي وسايل زندگي باشد
  .باشد مي) متصرف(بردار  حداكثر مساحت مجاز كف به ازاي يك نفر بهره :واحد تصرف

سـاير   اين تعريف شامل متل و. شود هاي آن براي سكونت مسافران استفاده مي بنايي كه اتاق :هتل
  .گردد امكانات سكونتي موقت نيز مي بناهايي با
هرگونه مصالح، ابزار يا وسيله ساختماني كه بـراي محـدود كـردن جريـان هـوا در داخـل        :هوابند

هاي پنهان اجزاي ساختمان، ماننـد فضـاهاي دسترسـي و بازديـد تأسيسـات،       فضاهاي باز درقسمت
  .هاي زير شيرواني نصب گردد ـ سقف و اتاق  ـ سقف يا بام  هاي كف مجموعه
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  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=  ي مجاورها ساختمانبه سبب فاصله از ) درصد(افزايش مساحت  

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

F=  كه رو به معبر عمومي يا رو به فضاي بـاز بـا حـداقل    ) متر سانتي(آن بخش از محيط ساختمان
  .پهنا باشد متر سانتي 600

P=  متر سانتي(محيط كل ساختمان(  

W=  2-5-4-3مطابق بخش ) متر سانتي(پهناي معبر عمومي يا فضاي باز  

  محدوديت ندارد :ن. م

  غير مجاز :م. غ
  
  هدف و دامنه كاربرد 3-1-3

دامنه كاربرد كلي . سوزي است هدف از اين مبحث كاهش خسارات جاني و مالي در اثر حوادث آتش
رورت در همـان  همچنين دامنه كاربرد هر فصل در صورت ض. مبحث در اين قسمت ارائه شده است

  .فصل ارائه شده است
  
  دامنه كاربرد 3-1-3-1
  ي بلندمرتبهها ساختماندامنه كاربرد ضوابط اختصاصي  3-1-3-1-1

ي بلند مرتبـه،  ها ساختماندر اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط اختصاصي 
  .زمين اجباري نيستتراز روي  طبقه 8ي آپارتماني مسكوني، با حداكثر ها ساختمانبراي 

   7-3دامنه كاربرد ضوابط فصل  3-1-3-1-2
، تنها براي 2-3-7-3در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط مربوط به جدول 

  :باشد ي زير اجباري ميها ساختمان
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در نفـر   100بـيش از  فضـاهاي تجمعـي   تجمعي و نيز تجاري يا  هاي كاربريي با ها ساختمان-الف
  ها ساختمان كليه
  )1-1-3-1-3با در نظر گرفتن توضيحات بند (بلند مرتبه  يها ساختمان-ب

  ي آموزشي و نيز كليه مراكز و مؤسسات آموزشي در هر رده سنيها ساختمان-پ

  مراقبتي /ي با تصرف درمانيها ساختمان-ت

  )آن مشابههتل و ( 1-ي با تصرف مها ساختمان-ث

هايي كـه   ها، مراكز مخابرات و ساختمان مانند نيروگاه هاي مهم دولتي ساختمانمراكز حساس و -ج
  .براي امداد و نجات در هنگام بحران مورد نياز هستند

كه در مرحله صدور كنترل ساختمان به تشخيص مرجع قانوني صدور پروانه و  ها ساختمانساير  -چ
  .پروانه به صورت كتبي به كارفرما يا نماينده قانوني وي ابالغ شده باشد

  

  8-3دامنه كاربرد ضوابط فصل  3-1-3-1-3
تنهـا بـراي    8-3در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط ارائه شـده در فصـل   

  :ي زير اجباري مي باشدها ساختمان
ي داراي فضاهاي تجاري، بـازي و  ها ساختمان( تجمعيتجاري يا  هاي كاربريي با ها ساختمان-الف

  )و مشابه آن فود كورت، سينماسرگرمي، رستوران، 
  )1-1-3-1-3با در نظر گرفتن توضيحات بند (ي بلند مرتبه ها ساختمان-ب

  3-ي با تصرف دها ساختمان-پ

  )آن مشابههتل و ( 1-ي با تصرف مها ساختمان-ت

هايي كه  ها، مراكز مخابرات و ساختمان هاي مهم دولتي مانند نيروگاه مراكز حساس و ساختمان-ث
  .داد و نجات در هنگام بحران مورد نياز هستندبراي ام

كـه در  كنتـرل سـاختمان   بنا بر تشخيص مرجع قانوني صـدور پروانـه و    ها ساختمانبراي ساير -ج
  .مرحله صدور پروانه به صورت كتبي به كارفرما يا نماينده قانوني وي ابالغ شده باشد
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  براي اجزاي سازه ايدامنه كاربرد ضوابط مقاومت در برابر آتش  3-1-3-1-4
در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضـوابط مربـوط بـه مقاومـت در برابـر آتـش       

  :باشد ي زير اجباري ميها ساختماناي، تنها براي  اجزاي سازه
ي داراي فضاهاي تجاري، بـازي و  ها ساختمان(تجاري يا تجمعي  هاي كاربريي با ها ساختمان-الف

  ...)سينما، غذاخوري،  هاي مجموعهسرگرمي، رستوران، 
  )1-1-3-1-3با در نظر گرفتن توضيحات بند (ي بلند مرتبه ها ساختمان -ب
  ي با تصرف درماني و مراقبتيها ساختمان -پ
  ي آموزشي و نيز كليه مراكز و مؤسسات آموزشي در هر رده سنيها ساختمان-ت
  )آن مشابههتل و ( 1-ي با تصرف مها ختمانسا-ث
هايي كـه   ها، مراكز مخابرات و ساختمان هاي مهم دولتي مانند نيروگاه مراكز حساس و ساختمان -ج

  .براي امداد و نجات در هنگام بحران مورد نياز هستند
كـه در  كنتـرل سـاختمان   بنا به تشخيص مرجع قانوني صـدور پروانـه و    ها ساختمانبراي ساير  -چ

  .به صورت كتبي به كارفرما يا نماينده قانوني وي ابالغ شده باشدطرح مرحله صدور پروانه 
  
  انتظارات عملكردي 3-1-4

در . در اين قسمت انتظارات عملكردي ايمني در برابر آتش به صورت عبارات كيفي ارائه شده اسـت 
و ارتباط بين آنها ارائه شـده و  هاي بعدي  فصلدرك بهتر برايتنها  انتظارات عملكردياين ويرايش، 

بـه   هـاي بعـد   اين انتظارات در فصـل و چگونگي تطبيق با  كمي الزامات. الزامات كمي نيستحاوي 
انتظارات عملكردي براي منظورهاي كنترل و بازرسي نبايد فراتـر از  .است ارائه شده صورت تجويزي

از الزامات تجويزي ارائه شده در فصول بعدي تر  گيرانه سختيا ) 1-3-1-3بند (دامنه كاربرد مبحث 
پايه عملكردي در  سازي ساختاري تهيه مقررات ارائه اين انتظارات به زمينه. مورد استفاده قرار گيرد

بـه تـدريج   هاي مربوط  فناوريو  نمايد،كه با توسعه مقررات، دانش فني هاي بعدي كمك مي ويرايش
  .مهيا خواهد شد

  كشف و اعالم به موقع حريق 3-1-4-1
سوزي، ساكنان و افراد داخل  ساختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع آتش

ساختمان در مراحل اوليه از آن مطلع شوند تا بتوانند واكنش مناسـبي را بـه موقـع از خـود نشـان      
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كشـف و اعـالم حريـق اسـتفاده      هاي مناسب براي اين منظور، در صورت نياز، بايد از سيستم. دهند
  .ارائه شده است 5-3الزامات اين موضوع در فصل  .شود

  
  طراحي مسيرهاي خروج 3-1-4-2

امن كافي  ، مسيرهايسوزي آتشساختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه در صورت وقوع 
ايـن مسـيرها بايـد بـه     . وجود داشته باشـد  آندر خارج از يمن محل ايك براي فرار از ساختمان به 

 .قابـل اسـتفاده باشـد    و براي كليه افراد به شكل مناسب و عادالنه صورت امن و مؤثر در تمام اوقات
  .ارائه شده است 6-3الزامات طراحي مسيرهاي خروج در فصل 

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

هـاي داخلـي از    كـاري  وزي در داخل ساختمان الزم است تا نازكس براي جلوگيري از گسترش آتش
و  نظيـر ديوارهـا  ( ماندر برابر آتش برخوردار بوده و بـه عـالوه اجـزاي سـاخت     مشخصات قابل قبول

هـاي داخلـي،    كـاري  منظـور از نـازك  . سوزي به فضاهاي مجاور شود مانع از گسترش آتش) ها سقف
  .استساختارهاي داخلي ديگر اكننده، ديوار، سقف يا جدجدار هرگونه روي كاري  مصالح نازك

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

  :هاي داخلي بايد كاري ر داخل ساختمان، نازكسوزي د آتشبه منظور جلوگيري از گسترش 
  .باشد 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
  
  )ساختاري(گسترش داخلي حريق  3-1-4-3-2
اي طراحـي و سـاخته شـود كـه در صـورت وقـوع        اختمان بايـد بـه گونـه   سازه سـ  3-1-4-3-2-1

  .شودحفظ مناسبي به مدت  ، پايداري آنسوزي آتش
طراحي و ساخته شود كه در برابر گسترش  چنانبايد  واحدهاي مستقلديوار بين  3-1-4-3-2-2

  .مقاومت نمايددر حد معقول و مناسب سوزي از يك واحد به واحدهاي مجاور  آتش
درزها، گشودگي ها يا فضـاهاي  طراحي و ساخته شود كه بايد به نحوي ساختمان  3-1-4-3-2-3

  .نشودگسترش ساده و نامعقول آتش سوزي بين فضاهاي مستقل  موجبخالي پنهان، 
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بندي مقاومـت در برابـر آتـش،     داراي درجهعناصر نصب شده در داخل بازشوهاي  3-1-4-3-2-4
آتش سوزي بـه  و  تا يكپارچگي عنصر در برابر حريق حفظ شود ،به طور مناسب محافظت شوندبايد 

  .سادگي بين فضاهاي مجاور گسترش پيدا نكند
  
  گسترش خارجي حريق 3-1-4-3-3
بر روي ديـوار و گسـترش   هاي آتش  شعله ديوارهاي خارجي بايد در برابر پيشروي 3-1-4-3-3-1

از يك ساختمان به ساختمان ديگر، متناسب بـا ارتفـاع، كـاربري و موقعيـت سـاختمان      سوزي  آتش
طراحـي و  اي  به گونـه  ديوارهاي خارجي ساختماننما و براي اين منظور الزم است  .مقاومت نمايند

آنها،در صورت قرار گرفتن در معرض يك منبع حـرارت بيرونـي كـم     افروزش ساخته شوند كه خطر
. شدباپيشروي شعله بر روي سطوح آنها محدود و  شدهباشد و در صورت اشتعال، گرماي كمي آزاد 

ماننـد  ( سـاختمان موجود در جدار خارجي سطوح محافظت نشده ساحت مهمچنين، الزم است كه 
بيرون به داخـل  از  ممكن استود، به طوري كه مقدار حرارتي كه محدود شبه طور معقول )ها پنجره

و مرزهـاي اطـراف، محـدود     خارجي سـاختمان  ، با توجه به فاصله بين ديوارتابش كند) يا برعكس(
  .باشد

بام ساختمان بايد متناسب با كاربري و موقعيت ساختمان، در برابر پيشروي حريق  3-1-4-3-3-2
بـراي ايـن منظـور الزم     .نمايـد مقاومت ساختمان به ساختمان مجاور  بر روي بام و گسترش از يك

بـر اثـر   بـر روي آن  ساخته شود كه خطر پيشـروي شـعله    به گونه اي طراحي و است بام ساختمان
  .خارجي محدود گردد اشتعالبع امن

  
  كننده آتش هاي خاموش سيستم 3-1-4-4

كننـده دسـتي و    هـاي خـاموش   بـه سيسـتم  ساختمان بايد متناسب با نوع تصرف فضاها و ابعـاد آن  
خودكار مجهز باشد تا امكان خاموش كردن آتش، به ويژه در مراحل ابتدايي آن، وجـود داشـته و از   

ي بلند مرتبه نياز است تا سـاختمان  ها ساختمانخصوصاً براي .گسترش سريع حريق جلوگيري شود
  .برخوردار باشدنيز دكار خواطفاي از تجهيزات كافي هاي دستي  كننده عالوه بر خاموش

  
  نشان نيروهاي آتشعمليات و  يدسترسبراي تسهيالت  3-1-4-5
عمليـات   ساختمان بايد به نحوي طراحـي و سـاخته شـود كـه تسـهيالت الزم بـراي       3-1-4-5-1

ي دسـترس كـافي   ها راههمچنين، بايد . باشدفراهم  هنگام عمليات در ساختماننشان  نيروهاي آتش
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نشان بـه منظـور انجـام عمليـات امـداد و       و در درون آن براي نيروهاي آتشراي ورود به ساختمان ب
  .وجود داشته باشد سازي حريق خاموش

نشان بتوانند  نيروهاي آتشبه نحوي طراحي و ساخته شود كه بايد محوطه ساختمان  3-1-4-5-2
زمين محوطه . زديك ساختمان برسانندو تجهيزات مورد نياز خود را به نحو مناسب به ن آالت ماشين

نشاني در حين عمليات را داشته باشد  آالت آتش بايد مقاومت مكانيكي الزم براي تحمل وزن ماشين
  .ودچار نشست يا ريزش نشود

تجهيـزات تهويـه و   امكانـات و  به مناسب ساختمان بايدبه نحو فضاهاي زير زمين در  3-1-4-5-3
  .باشدمجهز سوزي  آتشدود ناشي از تخليه 
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  هاي ساختماني بندي تصرف تقسيم 3-2

  
  كليات 3-2-1
  ثبت تصرف 3-2-1-1

شـوند، بايـد بـر حسـب نـوع       يي از آنها كه از اين پس ساخته يا بازسـازي مـي  ها بخشتمام بناها يا 
هاي تصرف  شرح گروه. گانه زير ثبت شوند  ي دهها تصرفبرداري، دست كم در يكي از  عملكرد و بهره

  .آورده شده است 2-2-3هاي آنها در بخش  و زيرگروه
  3ـ م و 2ـ ، م1ـ   هاي م گروه: اقامتي/ ي مسكونيها تصرف) الف 

  گروه آ: ي آموزشيها تصرف) ب
  4و د ـ 3، د ـ2، د ـ1ـ  هاي د گروه: مراقبتي/ ي درمانيها تصرف) پ
  5ـ  و ت 4ـ  ، ت3ـ ، ت 2، ت ـ1ـ  هاي ت گروه: ي تجمعيها تصرف) ت
  گروه ح: اداري/ اي ي حرفهها تصرف) ث
  گروه ك: تجاري/ ي كسبيها تصرف) ج
  2و ص ـ 1هاي ص ـ گروه: ي صنعتيها تصرف) چ
  2ـ  و ن 1ـ هاي ن  گروه: ي انباريها تصرف) ح
  خ: آميز ي مخاطرهها تصرف) خ
 گروه ف: ي متفرقهها تصرف) د
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  ها تصرفبندي  دسته 3-2-2
  )م(ي مسكوني ها تصرف 3-2-2-1

د و براي خوابيدن از آن استفاده شود، نزندگي كن افراديهر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن فرد يا 
بناهاي با تصـرف   .شوند بندي مي مراقبتي دسته /رمانيي دها تصرفبه استثناي بناهايي كه در گروه 

  :شوند  مسكوني شامل موارد زير مي
  
  1-مگروه   3-2-2-1-1

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

  ها و مسافر پذيرها مسافرخانه) الف
   ها ها، هتل آپارتمان ها و متل هتل) ب
  
  2-مگروه  3-2-2-1-2

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

  آپارتمانيبناهاي ) الف
  و نظاير آن ورزشيهاي غير موقت سازماني، مذهبي،  اقامتگاه) ب
  ها خوابگاه) پ
  هاي تفريحي شراكتي اقامتگاه) ت

بـه صـورت غيـر    (ها و ويالهاي مسكوني كه بـراي سـكونت شخصـي يـك خـانواده       خانه: يادآوري
ـ شوند، تا هنگام تصويب مقررات اختصاصي جداگانه  استفاده مي) آپارتماني  2براي آنها، جزو گروه م 

  .قرار گرفته و بايد از مقررات مربوط به آن تبعيت نمايند
  

  3-مگروه  3-2-2-1-3
تعـداد  بـه غيـر از   (نفـر   16تـا   6روزي از افراد به تعداد  ي مسكوني كه براي مراقبت شبانهها تصرف

  .شوند استفاده مي) كاركنان
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  )آ(ي آموزشي ها تصرف 3-2-2-2
هـاي تحصـيلي    نفـر در دوره  6به منظورهاي آموزشي بـراي حـداقل   آن  ازهر بنا يا بخشي از بنا كه 

همچنين هر بنا يا بخشي از بنا كه به منظور آموزش بيش از . ابتدايي تا دبيرستان استفاده مي شود
  .گيرد ر ميروز استفاده شود، در اين تصرف قرا سال براي قسمتي از طول شبانه 18تا  3با سن  نفر 5

ي هـا  تصـرف هاي تحصيلي باالتر از دبيرسـتان جـزو دسـته     هاي آموزشي در دوره كاربري :يادآوري
  .گيرند اداري قرار مي /اي ي حرفهها تصرفآموزشي محسوب نشده و جزو دسته 

  
  )د(مراقبتي / ي درمانيها تصرف 3-2-2-3

كه در آن اشخاص به سبب محدوديت يا معلوليت جسمي و يا ذهني، بيماري هر بنا يا بخشي از بنا 
يا كهولت تحت مراقبت پزشكي و نظاير آن قرار دارند، يا به منظور مجازات يا بازپروري تحت نظر يا 

  .شده باشد محدوداند و آزادي حركت آنان  بازداشت قرار گرفته
  1-دگروه  3-2-2-3-1

شود كه به  روزي استفاده مي طور شبانه نفر به 16از بيش از  نگهداريبراي كه هر بنا يا بخشي از بنا 
علت شرايط روحي يا ساير داليل، در يك محيط مسكوني تحت مراقبت بوده و خدمات مراقبتي بـه  

متصرفان در اين تصرف قادر هستند تا در صورت وقوع يك موقعيـت اضـطراري   . گردد آنان ارائه مي
اين تصرف شامل مراكز نگهـداري  . كنان، واكنش الزم را از خود نشان دهندبدون كمك فيزيكي كار

  .شود ديدگان اجتماعي، مراكز ترك اعتياد و موارد مشابه مي از آسيب
  2-دگروه  3-2-2-3-2

پزشـكي،   روزي پزشـكي، جراحـي، روان   كـه بـه منظـور ارائـه خـدمات شـبانه      هر بنا يا بخشي از بنا 
سرپرست و مانند آن براي افرادي به تعداد بيش از پنج نفـر كـه    كان بييا نگهداري از كود پرستاري

هـا،   ها، درمانگـاه  اين تصرف شامل بيمارستان. شود بعضاً قادر به مراقبت از خود نيستند، استفاده مي
همچنين هـر گونـه مركـز مراقبـت از كودكـان      . شود ها و موارد مشابه مي شيرخوارگاه، ها تيمارستان

روز نگهـداري   ل به تعداد بيش از پنج نفر كه در آن كودكـان بـراي كـل مـدت شـبانه     سا 3كمتر از 
  .گيرد ميقرار  2ـ شوند، بايد جزو گروه د  مي

  3-گروه د 3-2-2-3-3
شـوند و   كه در آن افرادي به تعداد بيش از پنج نفر به داليل امنيتي نگهداري هر بنا يا بخشي از بنا 

هـا،   هـا، بازداشـتگاه   زنـدان : گـردد  اين تصرف شـامل مـوارد زيـر مـي    . آزادي آنها محدود شده باشد
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  .ها و مراكز بازپروري ها، دارالتأديب ها و اندرزگاه ندامتگاه
  )هاي روزانه مراقبت( 4-گروه د 3-2-2-3-4
كه در آن افراد در هر سني به تعداد بيش از پنج نفر تحت مراقبت افرادي غير ر بنا يا بخشي از بنا ه

سـاعت   24از والدين، خويشاوندان يا وابستگان خود، در محلي غير از خانه خود و به مدت كمتـر از  
ـ   24هايي كه براي مراقبت شخصي براي كمتر از  آسايشگاه. قرار بگيرند يش از پـنج  ساعت و بـراي ب

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

چنانچه يك مركز نگهداري از كودكان، خـدمات مراقبـت از بـيش از پـنج و حـداكثر صـد       : تبصره
آنهـا نگهـداري     هايي كـه كودكـان در   سال را ارائه نمايد، در صورتي كه كليه اتاق 3ر از كودك كمت

ها مستقيماً داراي يـك در خـروج بـه محوطـه      شوند، در تراز تخليه خروج واقع شده و كليه اتاق مي
  .قرار داده شود)  آ(باشند، اين مركز بايد جزو گروه  با ايمني كافي بيرون از ساختمان 

  
  )ت(ي تجمعي ها تصرف 3-2-2-4

هـاي اجتمـاعي يـا     هر بنا يا بخشي از بنا كه از آن براي تجمع افراد، به منظورهايي مانند گردهمايي
هاي انتظار بـراي نقـل و انتقـال در     ها و مراسم، خوردن و آشاميدن، يا سالن مذهبي، برگزاري جشن

  . گيرد هاي مسافري استفاده شود، جزو گروه تجمعي قرار مي پايانه
نفـر اسـتفاده    50ا بخشي از آن براي اهداف تجمعي براي افراد به تعـداد كمتـر از   اگر از ساختمان ي

  .گيرد مياداري قرار / اي شود، جزو تصرف حرفه
 70و يا با مساحت حـداكثر  نفر  50چنانچه اتاق يا فضايي براي اهداف تجمعي توسط افراد كمتر از 

ان قسمتي از همان تصرف در نظر گرفته به كار رود، بايد به عنويك تصرف ديگر در جنب متر مربع 
  .شود و نيازي به قرار دادن آن در گروه تجمعي نيست

،  ماننـد كتابخانـه  (شـوند   ي آموزشي محسوب مـي ها تصرففضاهاي تجمعي كه جزو فضاهاي جنبي 
جزئي از تصرف آموزشي محسوب شده و نيازي بـه  ) تريا، سالن ورزش يا سالن سخنراني در مدارس

  .آنها در گروه تجمعي نيستقرار دادن 
  :گردد ي تجمعي شامل موارد زير ميها تصرف

  1-تگروه  3-2-2-4-1
هاي تجمعي، معموالً با صندلي ثابت، كه براي ارائه يا تماشاي اجراهاي نمايشـي يـا تصـاوير     كاربري

اشاچي شوند، شامل سينماها، تئاترها و استوديوهاي راديويي ـ تلويزيوني كه تم  متحرك استفاده مي
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  .پذيرند مي
  2-تگروه  3-2-2-4-2

هـاي ضـيافت،    شـوند، شـامل سـالن    هاي تجمعي كه براي صرف غذا يا نوشيدني استفاده مي كاربري
  .و نظاير آنها ، كافي شاپها، ترياها رستوران

  3-تگروه  3-2-2-4-3
شـوند و يـا    هاي تجمعي كه براي برگزاري مراسم نيايش، جشـن يـا سـرگرمي اسـتفاده مـي      كاربري
هاي  هاي بازي قرار نگرفته باشند، شامل سالن) ت(هاي تصرف  هاي تجمعي كه در ساير گروه كاربري

هـاي   هاي سخنراني، مساجد، كليساها يا ساير اماكن مذهبي، سالن هاي هنري، سالن تفريحي، گالري
، )بدون جايگـاه تماشـاچي  (هاي ورزشي  باشگاههاي نمايشگاهي،  ها و دادسراها، سالن اجتماع، دادگاه

بـدون جايگـاه   (هـاي سرپوشـيده تنـيس     زمـين ، )بدون جايگـاه تماشـاچي  (استخرهاي سرپوشيده 
  .ي بيلياردها هاي مسافرتي، سالن هاي انتظار در ترمينال ها، سالن ها، موزه ، كتابخانه)تماشاچي

  4-گروه ت3-2-2-4-4
هاي ورزشي داخل سالن كه داراي تماشاچي  ها و بازي هاي تجمعي به منظور تماشاي فعاليت كاربري

  .هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه هستند، شامل استاديوم
  5-تگروه  3-2-2-4-5

شـوند، شـامل    ها در فضاي باز استفاده مي هاي تجمعي كه به منظور انجام يا تماشاي فعاليت كاربري
  .هاي سرباز استاديومسرباز و  هاي تفريحي پارك

  

  )ح(اداري /  اي ي حرفهها تصرف 3-2-2-5
بـه  اي يا اداري استفاده شود كـه   هر بنا با بخشي از بنا كه براي انجام دادن كار و ارائه خدمات حرفه

تـرين بناهـاي بـا     مهـم  از جملـه . تواند شامل نگهداري يا انبار مدارك و بايگاني نيز شـود  ميتناسب 
  :اداري عبارت است از/  اي  تصرف حرفه

  دفاتر امور اداري - الف
  ها، شعب پست، تلگراف و تلفن بانك -ب 
  ها آرايشگاه -پ 
  شود روزي بستري نمي هاي پزشكي كه بيمار در آنها به طور شبانه ها و مطب كلينيك -ت
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  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 / ي كسبيها تصرف 3-2-2-6

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

  :است از
  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(ي صنعتي ها تصرف3-2-2-7

بندي، تعمير يا فرآينـدهاي مربـوط    هر بنا يا بخشي از بنا كه از آن براي ساخت، مونتاژ، توليد، بسته
آميـز نباشـد، داراي تصـرف صـنعتي      ي مخـاطره ها تصرفبه توليد استفاده شود، به شرطي كه جزو 
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  :شوند ، به شرح زير، تقسيم مي)2ـ ص (و ) 1ـ  ص (ي صنعتي به دو گروه ها تصرف. شود شناخته مي
  ي صنعتي ميان خطرها تصرف: 1-گروه ص 3-2-2-7-1

  :قرار دارند،از جمله صنايع زير 1ـ  خطر نباشند، جزو گروه ص هاي صنعتي كه جزو گروه كم كاربري
صنايع الكترونيك و قطعات برقي، توليد المپ، وسايل ورزشي، خودرو و ساير وسايل نقليه موتـوري،  

برداري، فرش و موكـت،   هاي اداري، تجهيزات عكاسي و فيلم ق،ماشينسازي، توليد انواع قاي دوچرخه
هـاي سـاختماني و كشـاورزي، صـنايع      هـا، ماشـين   پوشاك، مبلمان و روكش مبلمـان، خشكشـويي  

كش، صنايع شوينده، صنايع غذايي، پخت نان و شيريني، توليـد محصـوالت    هواپيمايي، توليد حشره
سازي، خراطي  از جنس كنف، صنايع چرم، صنايع ماشيناز جنس بوته و گياهان خشك، محصوالت 

، كـاالي نـوري، صـنايع    )بدون تماشاچي(برداري تلويزيوني و تصاوير متحرك  و فرزكاري چوب، فيلم
توليـد كفـش،     هاي سوزاندن زبالـه،  هاي تفريحي، كوره كاغذ، صنايع پالستيك، صنايع چاپ، ماشين

  .ها، دخانيات، صنايع چوب و كابينت نساجي
  خطر ي صنعتي كمها تصرف: 2-گروه ص 3-2-2-7-2

هاي صنعتي براي توليد و ساخت كاالي غير قابل سوختن كه در فرآيندهاي توليد، كارهـاي   كاربري
بندي  دسته) 2ـ   ص(سوزي همراه نيستند، تحت گروه  بندي، با هيچ گونه خطر آتش تكميلي و بسته

  :از جمله موارد زير. شوند مي
مانند آجر، محصوالت سراميكي، گداز فلزات، محصوالت شيشه، گـچ، يـخ، محصـوالت    مصالح بنايي 

  .هاي غير الكلي ، نوشابه)دهي ساخت و شكل(فلزي 
  
  )ن(ي انباري ها تصرف 3-2-2-8

آميـز   ي مخاطرهها تصرفهر بنا يا بخشي از بنا كه براي انبار كردن استفاده شود، به شرطي كه جزو 
تقسـيم  ) 2ـ    ن(و ) 1ـ   ن(ي انبـاري بـه دو دسـته    ها تصرف. گيرد ي قرار ميجزو تصرف انبار نباشد، 

  .شوند مي
  
  ي انباري ميان خطرها تصرف: 1-نگروه  3-2-2-8-1

از  ؛گيرنـد  نباشند، جزو اين دسته قرار ميانبارهاي كم خطر يي با تصرف انباري كه جزو ها ساختمان
  :جمله انبارهاي كاال و محصوالت زير
بـامبو و خيـزران،   خز، كفش، پوتين، چكمه، ،پشم، كاموا، ابريشمكاغذ، كتاب، كيف و پوشاك، چرم، 
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هاي لينولئـوم،   چسب، كفپوش،روكش و پركننده مبلمانمقوايي، طناب، مبلمان،   مقوا و جعبهالوار، 
  .غالت، صابون، شكر، تاير، تنباكو، دخانيات و شمع

  انباري كم خطري ها تصرف: 2-نگروه  3-2-2-8-2
هـاي   توانند بر روي پالـت  يي با تصرف انبار براي نگهداري مواد غير قابل سوختن، كه ميها ساختمان

ايـن محصـوالت   . بندي شده باشـند  هاي كاغذي بسته ها يا لفافه چوبي قرار گرفته يا در داخل كارتن
نيـز  ) ته، گيره يا پوشش نـازك مثالً به عنوان دس(توانند داراي مقادير اندكي تزئينات پالستيكي  مي

  :از جمله انبارهاي كاالي زير ؛باشند
هـاي خشـك،    هاي مقوايي بدون واكـس، بـاتري   بندي هاي سيمان، گچ، آهك، لبنيات در بسته كيسه
، محصـوالت غـذايي، اغذيـه در    فلـزي  هـاي خـالي   هاي الكتريكي، موتورهاي برقـي، قـوطي   پيچ سيم
هـاي غيـر پالسـتيكي، غـذاي      بنـدي  ميوه و سـبزيجات در بسـته  هاي غير قابل سوختن،  بندي بسته

هـاي   اي خالي يا داراي مايعات غيرقابل سوختن، تخته گچي، رنگدانـه  منجمد، شيشه، ظروف شيشه
خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكـش و تزئينـات پالسـتيك، قطعـات فلـزي، آينـه، پاركينـگ        

  .كن اتومبيل، چيني، عاج، اجاق، ظرفشويي و خشك
  
  )خ(آميز  ي مخاطرهها تصرف 3-2-2-9

هر بنا يا بخشي از يك بنا، اگر به مقاصدي مورد استفاده قرار گيرد كه با مـواد و محصـوالت بسـيار    
. شـود  آميز شناخته مي زا، سمي يا انفجاري در ارتباط باشد، داراي تصرف مخاطره قابل احتراق، آتش

هـاي گسـترده،    وتاه و به سرعت بسوزند يا منشأ شعلهاين مواد و محصوالت ممكن است در زماني ك
دود و گاز زياد، تشعشعات راديواكتيو، انفجار، مسـموميت يـا خورنـدگي بـوده و يـا اينكـه از لحـاظ        

همچنين بناهايي كه فضاي داخـل آنهـا   . تركيب، داراي اسيدها و بازهاي بسيار قوي و مخرب باشند
بسيار ريز و غبارهاي قابل اشـتعال باشـد، جـزو ايـن گـروه       به دليل آسيا كردن مواد، مملو از ذرات

نام  توان ميشوند،  يي كه براي مقاصد زير استفاده ميها ساختمانبه عنوان مثال، . شوند محسوب مي
  :برد
متر مكعب از يكي از مواد استيلن، هيـدروژن، گازهـاي طبيعـي     0/23انبار و نگهداري بيش از  )الف

، هر گونـه   اكسيد كربن، اكسيد متيل اكسيد گوگرد، دي  كلرين، فسژن، دي قابل اشتعال، آمونياك، 
  مگا پاسكال 1/0ا و غيره با فشار گاز قابل انفجار يا سمي، گازهاي سرماز

  انبار و نگهداري مايعات بسيار قابل اشتعال ) ب
  انبار يا نگهداري مواد و مهمات منفجره، سوخت موشك و مشابه ) پ
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  ري هرگونه مواد بسيار قابل اشتعالانبار و نگهدا )ت
در آنهـا وجـود   ) مانند پودر آلومينيـوم يـا سـيلوهاي آرد   (يي كه غبارات قابل انفجار ها ساختمان)ث

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

هاي خاص اين نوع مواد، تمهيدات و الزامات ايمني كامالً تخصصي براي  با توجه به تنوع و پيچيدگي
. شـود  هاي تخصصي مربـوط مـي   نامه آميز نياز است كه به آيين ي مخاطرهها ساختمانطرح و اجراي 

 عمـدتاً خـارج از  هـاي خـاص مخـاطره آميز    ي با تصرفها ساختماناين قبيل الزامات تخصصي براي 
  .بوده و در اين مبحث ارائه نشده استحوزه مقررات ملي ساختمان 

  
  )ف(ي متفرقه ها تصرف 3-2-2-10

 9ي ها تصرفيي كه در هيچ يك از ها ساختمانهاي داراي ماهيت فرعي و نيز  و ساختار ها ساختمان
از جملـه   ؛ي متفرقـه قـرار داده شـوند   هـا  تصـرف گيرند، جزو گـروه   گانه ذكر شده در باال جاي نمي

  :ي زيرها ساختمان
ها، انبار شخصـي غـالت    ي مربوط به كارهاي كشاورزي، آغل حيوانات و اصطبل، گلخانهها ساختمان

  .ي مسكوني، پاركينگ شخصيها تصرفدر مجاورت 
  
  خيز فضاهاي فرعي حادثه 3-2-3

، دارنـد كه در آن قـرار  ي خيز داخل يك نوع تصرف، بايد تحت همان نوع تصرف فضاهاي فرعي حادثه
فضـاي فرعـي   . ها جدا و محافظت شوند از ساير قسمت 3-2-3 مطابق با جدولدر نظر گرفته شده، 

 .شود، بايد در همان گـروه تصـرف اصـلي قـرار داده شـود      كه به اين شكل جداسازي و محافظت مي
  .مساحت سطح طبقه را اشغال نمايند% 10نبايد بيش از  خيز فرعي حادثهفضاهاي 

خيـز   جداسازي مقاوم در برابر آتش الزامي شده باشد، فضاي فرعي حادثه 3-2-3چنانچه در جدول 
چنانچـه در جـدول يـاد    . هاي ساختمان جدا شود بايد به وسيله ديوارهاي مانع آتش از ساير قسمت

 سيستم اطفاي حريق خودكار بدون نياز به ديوارهاي مانع آتش خواسته شده باشـد، در  تأمينشده، 
اين صورت الزم است فضاي فرعي به وسيله سـاختارهايي كـه اجـازه عبـور دود را ندهنـد، از سـاير       

ديوارهاي مانع آتش نبايد به كف كاذب يا سقف كاذب ختم شـوند،  . هاي ساختمان جدا شود قسمت
درهـاي  . اصـلي مقـاوم در برابـر آتـش، امتـداد داشـته باشـند       ) يا بام(بلكه بايد از كف تا زير سقف 
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. باشـند  سيسـتم اعـالم حريـق     متصل به "شو خودكار بسته"شو يا  ها بايداز نوع خودبسته قسمت ينا
  . شده و فاقد دريچه هوا باشند تأييددرها بايد از نوع مقاوم در برابر حريق 

نيازي به مطابقت با ) مثل انبار داخل واحد(براي فضاهاي فرعي داخل واحدهاي مسكوني  :تبصره
  .اين بند نيست

  

  خيز محافظت فضاهاي فرعي حادثه 3-2-3جدول 

 اتاق يا فضا
مقاومت اجزاي جداكننده در برابر آتش يا ساير 

 در داخل فضا تمهيدات محافظتي

  كيلووات 120هايي با ظرفيت بيش از  موتورخانه
 )يو بر ساعت تي بي 400000حدود (

 سيستم خودكاراطفاي حريق تأمين ساعت يا يك

با فشار بيش از يك اتمسفر)بويلر(اتاق ديگ بخار
كيلو وات  5/7و توان بيش از ) آي اس پي 15حدود (

 )اسب بخار 10حدود (

 سيستم خودكار اطفاي حريق تأمينيك ساعت يا 

 سيستم خودكار اطفاي حريق تأمينيك ساعت يا  اتاق تجهيزات سرد كننده

 فاي حريقسيستم خودكار اط تأمين و دو ساعت سوز اتاق كوره زباله

نبوده و در دسته)خ(كارگاه رنگ كه جزو گروه
 ي صنعتي واقع نشده باشدها ساختمانتصرف 

سيستم خودكار اطفاي  تأميندو ساعت يا يك ساعت با 
 حريق در فضا

نبوده و)خ(كه جزو گروهييهاها و فروشگاه آزمايشگاه
 .واقع شده باشند )2د ـ(و ) آ(ي ها تصرفدر گروه 

 سيستم خودكار اطفاي حريق تأمينيك ساعت يا 

متر9شويي با مساحت بيش ازهاي ماشين لباس اتاق
 مربع

 سيستم خودكار اطفاي حريق تأمينيا  يك ساعت

  يك ساعت  هاي انباشت زباله و ضايعات در بيمارستان ها اتاق

هاي انباشت زباله و ضايعات با مساحت بيش از اتاق
 متر مربع 0/9

 ساعتيك 

، ربيهاي باتري اسيدي س هاي حاوي سيستم اتاق
 400با ظرفيت بيش از  )و مشابه آنها(نيكل كادميم 

 ليتر، براي ژنراتورهاي برق اضطراري يا دائم

كف يك ساعت مقاومت در برابر آتش براي /ديوار و سقف
كف / ديوار و سقف). ف(، و )ن(، )خ(، )ص(، )ح(هاي  گروه

، )آ(، )ت(هاي  برابر آتش براي گروهدو ساعت مقاومت در 
 ).م(و ) د(
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  ي مختلطها تصرف 3-2-4
چنانچه يك ساختمان براي دو يا بيش از دو كاربري استفاده شود كـه در يـك گـروه تصـرف قـرار      

        يـا  1-4-2-3 گيرند، ساختمان يا بخش مورد نظر از آن بايد مطابق بـا ضـوابط مـذكور در بنـد     نمي
  .تركيبي از آنها طراحي شوديا  3-2-4-2

  :ها تبصره
  و جداسازي شده باشند 7-4-3يي كه مطابق با ضوابط بخش ها تصرف. 1
، از سـاير فضـاها جداسـازي شـوند     3-2-3 فضاهاي فرعي حادثه خيز كه بايد مطابق بـا جـدول  . 2

  .مشمول اين بند نيستند

  هاي جداسازي نشده كاربري 3-2-4-1
حداقل نوع ساختار قابل قبول براي ساختمان، ابتدا هر بخش از ساختمان در اين روش، براي تعيين 

سپس، نوع ساختار الزم بـراي سـاختمان   . شود بندي دسته  آن كاربري  بايد به طور جداگانه بر اساس
 4-3 و مساحت كه در فصـل  هاي ارتفاع  هاي مورد نظر و محدوديت و اندازه ها تصرفبا توجه به نوع 
به اين ترتيب كه در هر بار فرض شود كـه كـل سـاختمان بـه طـور      . مشخص شود داده شده است،

ضـوابط از نظـر نـوع     سـخت تـرين  سـپس بايـد   . ي مورد نظر استها تصرفكامل مربوط به يكي از 
سـاير  . به دست آمده است، براي كـل سـاختمان مـالك قـرار گيـرد      ها تصرفساختار، كه براي اين 

بـه جداسـازي بـين    . ضوابط براي هر فضا به طور جداگانه و بر اساس نـوع تصـرف آن تعيـين شـود    
ايـن  ي ديگـر  هـا  بخشهايي كه در  نياز نيست، اما جداسازي) 2-4-2-3جدول (ي مختلف ها تصرف

هـا يـا ديوارهـاي كريـدورها طبـق       نند دوربندي شفتما(خواسته شده است، بايد انجام شود مبحث 
نيـز   10-3و  5-3 هـاي  ترين الزامات فصـل  همچنين، محدودكننده. )8-3و  6-3 هاي مقررات فصل

بـه عنـوان مثـال    . اعمال شـود ) ي موجود در ساختمانها تصرفبراي تمام (بايد براي كل ساختمان 
بوده و طبقـات ديگـر   ) 2تصرف تـ(ن پذيرايي چنانچه يك طبقه از ساختماني داراي رستوران و سال

ي تصـرف  هـا  سـاختمان ، 5-3طبق الزامـات فصـل   و اگر آن اختصاص به تصرف اداري داشته باشد، 
و از (بايد به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار مجهز باشند، كل ساختمان ) 2ت ـ (تجمعي گروه 
  .خودكار مجهز شودبايد به سيستم كشف و اعالم حريق ) هاي اداري جمله قسمت

  هاي جداسازي شده كاربري 3-2-4-2
بندي شده و  در اين روش، هر قسمت از ساختمان بايد بر اساس تصرف آن به صورت جداگانه دسته
از  2-4-2-3 به طور كامل با ديوارها و اجزاي افقي مانع آتش، با مقاومت خواسـته شـده در جـدول   

. يد با ضوابط مربوط به تصرف خود مطابقت داشته باشدهر منطقه حريق با. ها جدا شود ساير قسمت
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هـاي ارتفـاعي داده    هر منطقه حريق بايد به تناسب با نوع تصرف و نوع ساختار خود بـا محـدوديت  
اي كه تصـرف اداري در   به عنوان مثال چنانچه باالترين طبقه. مطابقت داده شود 4-3شده در فصل 

مطابقت محدوديت ارتفاعي اين تصرف، به ساختارهايي نياز  آن وجود دارد، طبقه چهارم باشد، براي
همچنين در هر طبقه بايد مساحت ساختمان به . طبقه براي تصرف اداري را مجاز بداند 4داريم كه 

تقسيم بر مساحت مجاز آنها بيش از يك  ها تصرفهاي مساحت كف  اي باشد كه مجموع نسبت گونه
كوچكتر از يك بـودن  : محدوديت ارتفاع براي هر تصرف و دوم :اول(با كنترل اين دو موضوع . نشود

، حداقل نوع قابل قبول )درهر طبقه ها تصرفهاي مساحت كف به مساحت مجاز براي  مجموع نسبت
مطابق با الزامـات   دتوان مييك ساختمان ن توجه شود كه .شود ساختمان تعيين ميساختار براي كل 

داراي چند ساختار باشد و نهايتاً بر اساس ارزيـابي ذكـر شـده در فـوق، كـل سـاختمان        3-3فصل 
را الزامـي مـورد نيـاز     كه بـاالترين مقاومـت  (داراي يك نوع ساختار خواهد بود  3-3مطابق با فصل 

  ). دهد نتيجه مي

 تي كـه سـاختمان بـه طـور كامـل بـه       ، در صور)2د ـ (، غير از تصرف ها ساختماندر همه : تبصره
 توان مقاومت در برابر آتش تعيين شـده در جـدول   مجهز باشد، ميشده  تأييدشبكه بارندة خودكار 

مقاومت در برابر آتش از يـك  را به ميزان يك ساعت كاهش داد، به شرطي كه اوالً درجه  3-2-4-2
  .كمتر نشودنيز نوع ساختار ثانياً از مقاومت الزم كف طبقه بر اساس كمتر نشده،  ساعت

  
بر (مقاومت الزم براي جداسازي تصرف ها در روش جداسازي شده  2-4- 2-3جدول شماره 

  )حسب ساعت

رف
تص

 

 1ت ـ
 2ت ـ
 3ت ـ
	4ت ـ

 ـ 
ت

5 
 1ص ـ آ ح
  2ص ـ
 1د ـ
 2د ـ
 3د ـ
 4د ـ
 1م ـ ك
 2م ـ
 3م ـ
 1ن ـ
 2ن ـ
 ف

 1ت ـ
 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ـ

 2ـت 

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ـ ـ

 3ت ـ

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 ـ ـ ـ

 4ت ـ

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 ـ ـ ـ ـ
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 ـ 
ت

5 

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح

آ
 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 ـ 
ص

1 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ 
ص

2 

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 1د ـ

 2 3 4 2 2 2 2  2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 2د ـ

 1 2 3 2 2 2 2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 3د ـ

 1 2 3 2 2 2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 4د ـ

 1 2 3 2 2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 1 2 3 2 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك

 1م ـ

 1 2 3 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 2م ـ

 1 2 3 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 3م ـ
 1 2 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 1ن ـ
 3 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 2ن ـ

 1 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
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در ستون عمودي  بعديبراي تعيين جداسازي، تصرف مورد نظر در رديف افقي با تصرف  :يادآوري
قطر وسط جدول مربوط به تصرف هاي مشابه است كه نياز به جداسازي طبق . برخورد داده شود

         در قسمت هاي ديگر مبحث زي هاي خواسته شده جداسااين موضوع نافي (اين جدول ندارد 
چپ در نظر اعداد سمت راست قطر جدول بايد به صورت آينه اي معادل با اعداد سمت ). باشد نمي

  .گرفته شود و در اينجا براي سادگي و جلوگيري از شلوغي جدول نوشته نشده است
  

  هاي مختلف استفاده از يك فضا با كاربري 3-2-5
 تمامهاي مختلف استفاده شود، آن فضا بايد  هاي متفاوت براي كاربري چنانچه از يك فضا در زمان

  .ها را برآورده نمايد الزامات ايمني حريق مورد نياز براي آن كاربري
  

  ها تصرفجدول راهنماي حروف اختصاري  3-2-6
ارائه شده است، تا كاربران به نحو  ها تصرفدر اين بخش، جدول راهنماي حروف اختصاري 

هاي ارائه شده در  بندي ي مختلف رايج را يافته و با تقسيمها ساختمانتري بتوانند، نوع تصرف  ساده
نشده ي مخاطره آميز در اين مبحث پوشش داده ها ساختمانكامل ضوابط  .تطبيق دهندمبحث اين 
            بندي و مثال هايي از اين نوع تصرف نيز در جدول دسته، ا اين وجود صرفاً جهت اطالع، باست

 .داده شده است 3-2-6

  ها تصرفراهنماي حروف اختصاري  6-2-3ل جدو

حرف 
  اختصاري

نوع
  مثال  ها زيرگروه  تصرف

/آموزشي  آ
  هاي تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان دوره  ـ  فرهنگي

  تجمعي  ت

كاربري تجمعي براي ارائه يا تماشاي اجراهاي نمايشي يـا تصـاوير      1ت ـ 
  تلويزيونيمتحرك، مانند سينما، تئاتر و استوديوهاي راديويي و 

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

  3ت ـ 
هاي تجمعـي كـه در    هاي نيايش، جشن، سرگرمي يا كاربريمكان

قرار نگرفته باشند، مانند مسجد، سالن ) ت(هاي تصرف  ساير گروه
سخنراني، دادگاه، نمايشگاه، باشگاه ورزشي يا اسـتخر سرپوشـيده   
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هـاي   ، سـالن انتظـار در ترمينـال    بدون تماشاچي، كتابخانه، مـوزه 
  .مسافرتي

  هاي ورزشي سرپوشيده ها و مجموعه استاديوم  4ت ـ 
  هاي سرباز هاي تفريحي و استاديوم پارك   5ـ  ت 

/ اي حرفه  ح
  ـ  اداري

هــا و  هــا، شــعب پســت، آرايشــگاه، كلينيــك دفــاتر اداري، بانــك
تشخيص طبـي، دفـاتر مهندسـي،      هاي پزشكي،  آزمايشگاه مطب

  ، پاسگاه نيروهاي انتظاميهادانشگاه

  آميز مخاطره  خ

  اماكن حاوي  مواد منفجره  1خ ـ 

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

كيلو پاسكال، غبار قابـل   103ظروف بسته با فشار نسبي بيشتر از 
  سوختن و گازهاي قابل اشتعال

  3خ ـ

بسته اماكن حاوي مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در ظروف 
كيلو پاسـكال، اليـاف قابـل سـوختن،      103با فشار نسبي كمتر از 

سياالت سـرمازاي اكسـيدكننده، جامـدات قابـل اشـتعال و مـواد       
  دهنده با آب واكنش

  و مواد سمياماكن حاوي مواد خورنده 4خ ـ
  ها هاديهاي توليد نيمهكارخانه 5خ ـ

/ درماني  د
  مراقبتي

  1ـ د 

روزي به علت شرايط روحي يا ساير داليـل در  مراكز مراقبت شبانه
ند در موقعيت اضطراري توان مييك محيط مسكوني از افرادي كه 

بدون كمك فيزيكي ديگران واكنش الزم را از خود نشـان دهنـد،   
ديدگان اجتماعي  بخشي، مراكز نگهداري از آسيب مانند مراكز توان

  و مراكز ترك اعتياد
  روزي پزشكي، جراحي، روانپزشكي و پرستاري 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 پـنج نفـر افـراد    آسايشگاه
ساعت، مراكز ويژه نگهـداري بـيش از پـنج     24بالغ براي كمتر از 

ماننـد  (سـاعت   24سال به مدت كمتر از  3كمتر از  كودك با سن
  )ها مهد كودك

  1ـ ص   صنعتي  ص

ــوري،    ــه موت ــزار، وســايل ورزشــي، وســايل نقلي صــنايع توليــد اب
ــرش، موكــت، پوشــاك،   ســازي، ماشــين دوچرخــه هــاي اداري، ف

كـش، شـوينده، المـپ،     هاي ساختماني و كشاورزي، حشره ماشين
صنايع الكترونيك، صنايع غذايي، پخت نان و شـيريني، مبلمـان و   

، صـنايع  ها، صنايع چرم، صنايع كاغـذ  روكش مبلمان، خشكشويي
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هـا، دخانيـات، صـنايع چـوب و      پالستيك، توليـد كفـش، نسـاجي   
  كابينت

مصالح بنايي، گداز فلزات، محصـوالت شيشـه، گـچ،    :صنايع توليد  2ـ  ص
  هاي غير الكلي دهي فلزات و نوشابه شكل

  اصطبل، گلخانه، پاركينگ شخصي ـ متفرقه  ف

/كسبي  ك
  هاي اتومبيل ها، تعميرگاه ها، داروخانه بازارچهها، بازارها و  فروشگاه  ـ  تجاري

/  مسكوني   م
  اقامتي

  ها ها و مسافرخانه ها، متل هتل  1ـ   م 

هـا و   هاي غيرموقـت سـازماني، خوابگـاه   بناهاي آپارتماني، اقامتگاه  2ـ  م
  هاي تفريحي شراكتي اقامتگاه

  نفر 16تا  6روزي از افراد بين  مسكوني براي مراقبت شبانه  3ـ م 

  انباري  ن

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

مقوايي، پشم، طنـاب، مبلمـان، چسـب،      انواع كفش، مقوا و جعبه
پوشهاي لينولئوم، غالت، ابريشم، صابون، شكر، تـاير، تنبـاكو،    كف

  دخانيات، روكش و پركننده مبلمان، شمع

  2ـ  ن

هاي سيمان، گـچ، آهـك،    مواد غير قابل سوختن مانند كيسه:انبار
هاي خشك،  هاي مقوايي بدون واكس، باتري بندي لبنيات در بسته

هاي خـالي، اغذيـه    هاي الكتريكي، موتورهاي برقي، قوطي پيچ سيم
ــته ــبزيجات در     در بس ــوه و س ــوختن، مي ــل س ــديهاي غيرقاب بن

جمـد، شيشـه، ظـروف    بنـديهاي غيـر پالسـتيكي، غـذاي من     بسته
اي خالي يا داراي مايعات غيرقابـل سـوختن، تختـه گچـي،      شيشه
هاي خنثي، كابينت فلزي، ميز فلزي با روكـش و تزئينـات    رنگدانه

پالستيك، قطعات فلزي، آينه، پاركينگ اتومبيـل، چينـي، اجـاق،    
  كن ماشين ظرف شويي يا خشك
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  بندي انواع ساختارها دسته 3-3
  

  هدف و دامنه كاربرد 3-3-1
اين دسته بندي . از نظر نوع ساختار آنها ارائه شده است ها ساختماندر اين فصل روش دسته بندي 

  :بر دو پايه زير استوار است
سوختن كه بر اين اساس مصـالح  ننوع مصالح مورد استفاده در اجزاي ساختاري از نظر قابليت ) الف 

سوختن مصـالح  نتعريف و روش آزمون قابليت . شوند به قابل سوختن و غير قابل سوختن تقسيم مي
ي واكنش در برابر آتـش بـراي مصـالح سـاختماني و فـرآورده هـا      (باشد مطابق با استاندارد ايران مي

  .)آزمون قابليت نسوختن مواد –روشهاي آزمون  –ساختماني 
  .مقاومت اجزاي ساختماني در برابر آتش)  ب

الـف  -2-3-3در اين جا منظور از اجزاي ساختاري، آن دسته از اجزاي ساختمان است كه در جدول 
  .)خارجيديوارهاي و بين واحدها و ديوارهاي داخلي  اي اجزاي سازهمانند (اند  فهرست شده

  

  بندي ساختارها دستهتعريف و  3-3-2
  كليات 3-3-2-1
ي هـا  سـاختمان ي در دسـت سـاخت يـا    ها ساختمانبر اساس مقررات اين بخش، از اين پس تمام  

، بايد در يكي از پنج نوع ساختار تعريف شـده  )افزايش ارتفاع يا تغيير تصرف(موجود در حال تغيير 
بنـدي مقاومـت در برابـر آتـش      حداقل درجـه . بندي شوند هدست 5-2-3-3تا  2-2-3-3بندهايدر 

و براي ديوارهـاي خـارجي    الف-2-3-3شده در جدول  اجزاي ساختمان بايد مطابق با مقادير تعيين
  .باشدب -2-3-3و  الف-2-3-3مطابق با مقادير جداول 

دهنده و حداقل درجـه   سوختن مصالح تشكيلندو تفاوت اصلي انواع ساختارها با يكديگر در قابليت 
بـراي   الـف -2-3-3اجزاي ساختماني ذكر شـده در جـدول   . مقاومت اجزاي آنها در برابر آتش است

از نوع غير قابل سوختن بوده و از اين نظـر از سـاير انـواع سـاختارها ايمنـي       2و  1ساختارهاي نوع 
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و ) الـف (داراي دو زيرگـروه  الـف  -2-3-3دولبرخي از ساختارها در جـ . بيشتري در برابر آتش دارند
. داراي درجه مقاومت باالتري در برابر آتش اسـت ) ب(نسبت به گروه )  الف(، كه گروه هستند) ب(

حداقل نوع ساختار قابل قبول براي يك ساختمان بستگي به نوع تصرف و ابعاد آن دارد و بـا توجـه   
  .شود ين ميتعي 4-3و  2-3هاي  به اطالعات داده شده در فصل

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

الف در آنهـا طبـق روش   -2-3-3ساختارهايي هستند كه اجزاي ساختماني فهرست شده در جدول 
. از مصالح نـوع غيـر قابـل سـوختن باشـد     ) الف-1-3-3 بخش بيان شده در(آزمون استاندارد ايران 

داراي درجه مقاومت  2نسبت به نوع  1ساختماني ساختار نوع اجزاي الف، -2-3-3مطابق با جدول 
  .باالتري در برابر آتش است

  
 )ساختار با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 3ساختار نوع  3-3-2-3

ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي طبق روش آزمون استاندارد ايران از مصـالح غيـر قابـل    
د از هر نوع مصالح سـاختماني مطـابق   توان مياين نوع ساختار  ساير اجزاي ساختماني. سوختن باشد

  .با استانداردها و مقررات ملي موجود در كشور ساخته شود
  

  )ساختمان چوبي سنگين با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 4 ساختار نوع 3-3-2-4
غيـر قابـل    ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي طبق روش آزمون استاندارد ايران از مصـالح 

تكه يا چندال و بدون فضاهاي پنهان سـاختاري   سوختن و ساير اجزاي ساختمان از جنس چوب يك
نوع و مشخصات الوار چوبي مورد استفاده بايـد مطـابق بـا مقـررات     .باشند) مانند سقف هاي كاذب(

ي معتبـر  ساختماني و استانداردهاي معتبر موجود در كشور و در غياب آنها مطـابق بـا اسـتانداردها   
  .خارجي باشد

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

از جنس  الف-2-3-3اي فهرست شده در جدول  اي و غيرسازه ساختاري است كه در آن اجزاي سازه
با رعايت  دتوان ميمصالح قابل سوختن نيز . هر نوع مصالح مطابق با استانداردها و مقررات ملي باشد

  .در اين ساختار به كار برده شود ،طضوابط مربو
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  )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 
  ب )پ( الف  سنگين

شــامل)الــف(اي قــاب ســازه
ها، تيرهاي اصـلي و   ستون
  خرپاها

الوار   ـ  1  ـ  1  )ب(2  )ب(3
 سنگين

  ـ  1

ديوارهــاي بــاربر خــارجي 
  1  2  2  2  2 ـ  1  2  3  )ث(

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

  ـ
ــاي  ــاربرديوارهـ ــر بـ غيـ

  ب مراجعه كنيد- 2-3- 3به جدول   خارجي

هـايديوارها و جداكننـده
ــين   ــي ب ــاربر داخل ــر ب غي

و نيز بين واحدها  واحدها
  )ت(با مشاعات

  ـ  ـ  1  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

ــازه ــقف س ــاختار س ايس
شــامل تيرهــاي فرعــي و 

  ها تيرچه
  ـ  1 الوار  ـ  1  ـ  1  2  2

هايساختار بام شامل تير
  ـ  1 الوار  ـ  1  ـ  1  1  5/1  ها  فرعي و تيرچه

، اعضـايي از  )مانند تيرهـا، پـل هـا و خرپاهـا    (اي شامل ستون ها، اعضاي سازه اي داراي اتصال مستقيم به ستون ها  الف ـ قاب سازه 
پايـداري قـائم قـاب     تـأمين ساختار سقف يا بام كه داراي اتصال مستقيم به ستون ها هستند و همچنين اعضاي مهاربندي كه بـراي  

مي ) صرف نظر از اينكه اين اعضا در تحمل بار ثقلي مشاركت داشته يا نداشته باشند (روري هستند سازه اي تحت بارگذاري ثقلي ض
  .باشد
به انـدازه يـك    توان ميكند،  اي و ديوارهاي باربر در برابر آتش را در صورتي كه تنها يك بام را تحمل مي مقاومت قاب سازه  ـ درجه ب

 .ساعت كاهش داد

بندي يك سـاعت مقاومـت    شده را جانشين ساختار با درجه تأييديك شبكه بارنده خودكار توان مي،خارجي ـ به جز براي ديوارهاي پ
هاي ديگر مبحث الزامي نشده باشد يا براي افزايش ارتفـاع و مسـاحت    در برابر آتش نمود، مشروط بر آنكه وجود اين شبكه در قسمت

  .مورد استفاده قرار نگرفته باشد) 4-3فصل (مجاز 
  .ي ديگر اين مقررات باشدها بخشدرجه مقاومت در برابر آتش در هر صورت نبايد كمتر از زمان الزم در  -ت
ب -2-3-3بـه جـدول   (باشـد  مجـزا سـازي حريـق    درجه مقاومت در برابر آتش نبايد كمتر از زمان تعيين شده بر اساس فاصله  -ث

  ).مراجعه شود
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بر اساس   )ساعت(ديوارهاي خارجي در برابر آتش الزامات درجه مقاومت : ب-2-3-3جدول 
  )الف(فاصله مجزاسازي حريق

 )خ(گروه   نوع ساختار  )متر (فاصله مجزا سازي حريق 

هاي  گروه
و ) ك(، )1ـ ص(

 )1ـ ن(

 ها ساير تصرف

  1  2 3 همه 5/1كمتر از

و كمتر از  5/1برابر يا بيشتر از 
0/3 

  1  2  3  ـ الف1

  1  1  2  بقيه

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

 ـ الف و1
  1  1  2  ـ ب1

 ـ ب و2
  -   -   1  ـ ب 5

  1  1 1 بقيه
 متر و0/9

  -   -   -   همه  بيش از آن 

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

  2و  1ساختارهاي نوع در مجاز مصالح قابل سوختن  3-3-3
، استفاده از مواد و مصالح قابل سوختن در صورت تطابق 2يا  1ي با ساختارهاي نوع ها ساختماندر 

  :با يكي از بندهاي زير، با رعايت ساير الزامات مربوط در اين مقررات، مجاز است
 ي يـا خرپـاي   براي استفاده بـه عنـوان تيـر چـوب     آوري شده با مواد كندسوزكننده چوب عمل  -الف

بـا   1يا ساختار نـوع   ؛با تعداد طبقات مجاز 2ي با ساختار نوع ها ساختمانچوبي در ساختار بام 
آوري شده با مواد كندسوزكننده بايد مطابق بـا مقـررات    مشخصات چوب عمل. طبقه 2حداكثر 

هاي معتبر ساختماني و استانداردهاي معتبر موجود در كشور و در غياب آنها مطابق با استاندارد
 .خارجي باشد

  هـاي حرارتـي بـا رعايـت الزامـات      كاري، نما و عـايق  مصالح نازكهاي داخل واحدها،  جداكننده -ب
  .7-3فصل 

  .)با رعايت ضوابط مقاومت در برابر آتش(ها و قاب آنها  درها و پنجره  -پ
  .ها و كمدهاي ثابت ها، كابينت نرده -ت
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 گـزارش و هاي مالت، بتن يا مشابه آن به شـرط وجـود گواهينامـه فنـي      ها و پركننده سنگدانه -ث
  .معتبر براي محصول تمام شده ارزيابي

يه و گزارش ارزيـابي معتبـر   تأييدكننده در برابر آتش داراي  هاي محافظت مواد، مصالح و پوشش -ج
  .مرجع قانوني صدور گواهينامه فنياز 

  .مربوط مندرج در مقررات ملي ساختمانهاي بام، با رعايت ساير ضوابط  پوشش -چ
ها، با رعايت ضوابط مندرج در اين مبحث و سـاير مباحـث مـرتبط مقـررات ملـي       ها و كابل لوله -ح

  .ساختمان
  .يا ساير ضوابط مندرج در اين مبحث 9-8-3درزبندهاي حريق با رعايت الزامات بخش  -خ
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  ها ساختمانهاي ارتفاع و مساحت  محدوديت 3-4

  
  هدف و دامنة كاربرد  3-4-1

شوند  يي كه از اين پس ساخته ميها ساختمانمقررات اين بخش براي كنترل ارتفاع و مساحت تمام 
هاي ابعاد، بر  محدوديت. رود شود، به كار مي آنها  اضافه مي ي موجود كه قسمتي بهها ساختمانو يا 

 2-4-3اسـاس ايـن فصـل را جـدول شـماره      . حسب نوع ساختار و تصرف ساختمان متفاوت اسـت 
داده شـده   هـا  تصرفدهد و در آن محدوديت ارتفاع، تعداد طبقات و مساحت براي انواع  تشكيل مي

مصالح و درجة مقاومت اجزاي آن در برابر آتـش، از نظـر   ـ الف، به علت نوع 1در ساختار نوع . است
اين مبحث محدوديت ابعادي وجود ندارد و در صورت رعايت تمام ضوابط مربوط، سـاختمان مجـاز   

مواردي كه محـدوديت ابعـاد    براي. است كه با هر ارتفاع و مساحت مورد نياز طراحي و ساخته شود
، در صـورت رعايـت   2-4-3رتفاع داده شده در جـدول  وجود دارد، امكان افزايش حدود مساحت و ا

همچنين در صورت اسـتفاده از شـبكه بارنـده    . آمده است، وجود دارد 3-4-3 بخششرايطي كه در 
. بيـان شـده اسـت    5-4-3 بخـش توان مساحت مجاز را افزايش داد كـه ضـوابط آن در    خودكار، مي

  بخـش چنين اصـالحات بيـان شـده در    و هم(براي مساحت ارائه شده  2-4-3اعدادي كه در جدول 
روش تعيين حـداكثر مسـاحت زيربنـا    . ، مربوط به حداكثر مساحت به ازاي يك طبقه است)3-4-5
  .ارائه شده است 4-5-4-3در بند ) مجموع مساحت كل طبقات(

را ي آنهـا  ها ساختمانهايي داده شده است كه افزايش ابعاد  نيز استثناء ها تصرفدر مورد تعدادي از 
  .سازد در شرايط مشخصي مجاز مي 2-4-3الزامات جدول نسبت به 

  

 هاي كلي مساحت و ارتفاع محدوديت  3-4-2

  كليات  3-4-2-1
            آن بسـتگي دارد و بـه جـز مـوارد اسـتثناء كـه        ارتفاع و مساحت سـاختمان بـه سـاختار و تصـرف    

          2-4-3هـاي ذكـر شـده در جـدول      ، نبايـد از محـدوديت  بيان شده اسـت اين بخش  هاي تبصره در
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  .تجاوز كند
در رديـف اول  . اسـت  "محدوديت نـدارد "ن به معناي . در اين جدول حروف اختصاري م: يادآوري

دهنـده حـداقل مقاومـت     ساختمان بيان شده است، كه در واقـع نشـان  ، نوع ساختار 2-4-3جدول 
در رديف بعـد، حـداكثر    ).مراجعه شود 3-3به فصل (بر آتش است اجزاي ساختمان مورد نظر در برا

) ــالف 1(به عنوان مثـال، بـراي سـاختار نـوع     . ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب متر داده شده است
توان با رعايت الزامات بيـان شـده    محدوديتي براي ارتفاع تعيين نشده است و اين نوع ساختار را مي

ــ  3(يا مثالً، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان براي ساختار نـوع  . ساخت در اين مبحث، با هر ارتفاعي
هاي بعدي، حداكثر تعداد مجاز طبقات و نيـز حـداكثر    در رديف. متر داده شده است 15معادل ) ب

بنـابراين بـه   . ي مختلف بيـان شـده اسـت   ها تصرفمساحت مجاز هر كف بر حسب متر مربع، براي 
ثر ساخته شـود، حـداك  ) ـ ب2(با ساختار نوع ) 2م ـ  (وني آپارتماني عنوان مثال، اگر يك بناي مسك

  :، به شرح زير است2-4-3ابعاد مجاز آن طبق جدول 
  متر 15 :حداكثر ارتفاع مجاز

  طبقه 4 :حداكثر تعداد مجاز طبقات روي تراز زمين

  متر مربع 1475 :حداكثر مساحت مجاز كف
 4-5-4-3براي اين ساختمان، مطابق با بند ) مجموع مساحت كل طبقات(حداكثر مساحت زيربنا 

  .متر مربع است 4425برابر با ) 5-4-3 بخشهاي مجاز ذكر شده در  بدون احتساب افزايش(
  

  از نظر ايمني در برابر آتش 3ساختمان 2 و مساحت 1مقادير مجاز ارتفاع 2-4-3جدول 
ساختماننوع ساختار    

 5نوع   4نوع   3نوع  2نوع  1نوع 

  ب الف الوار سنگين  ب الف  ب الف  ب الف
رف

تص
 

ارتفاع 
)m(  12 15 20 15 20 15 20 50  ن .م 

حد مجاز 
تعداد 

طبقات و 
 مساحت

          

 1تـ
 1 2 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات
 500 1100 1400 800 1300 800 1500 ن.م ن .م  مساحت
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 2ـت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات
 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 3تـ
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات
 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 4تـ
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات
 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 5تـ
 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 1154545 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

 1صـ
 1 1 1 1 1 1 2 4 ن .م طبقات
 800 1300 3100 1100 1750 1500  2300 ن .م ن .م مساحت

 2صـ

 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

 1دـ
 2 3 4 3 4 3 4 9 ن .م طبقات
 425 975 1650 925 1550 925 1750 5100 ن .م مساحت

 2دـ
 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

 3دـ
 1 2 2 1 2 1 2 4 ن .م  طبقات
 450 700 1100 700 975 925 1400 ن .م ن .م مساحت

 4دـ
 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

 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات 1مـ
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 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 2مـ
 2 3 4 4 4 4 4 11  ن .م طبقات
 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 3مـ
 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات
  650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 1نـ
 1 3 4 3 3 3 4 11 ن.م طبقات
 850 1300 2350 1625 2400 1625 2400  4450  ن .م  مساحت

  2نـ
 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

  . شده است داده) بر حسب متر(ـ محدوديت ارتفاع به هر دو صورت محدوديت تعداد طبقات و محدوديت ارتفاع از تراز زمين 1
براي محدوديت . ، بر حسب متر مربع تعيين شده است)زير اشغال(محدوديت مساحت كف طبقه ـ محدوديت مساحت به صورت 2

  .مراجعه شود 4-5-4-3  مساحت كل ساختمان به بند
  .شود استفاده IBCآخرين ويرايش كد ازآميز،  ي گروه مخاطرهها ساختمانهاي ابعادي  محدوديتبراي تعيين ـ 3
  
  زيرزمين  3-4-2-1-1

هـا نيسـت، مشـروط بـر آن كـه       زمين مساحت مجاز كل، نيازي به احتساب مساحت زيردر محاسبه 
  .مجموع مساحت آنها از حد مجاز براي يك ساختمان يك طبقه تجاوز نكند

  ي صنعتي خاصها تصرف 3-4-2-1-2
و ساختارهايي كه به منظور استقرار فرآينـدهاي صـنعتي بـا خطرپـذيري كـم طراحـي        ها ساختمان

آالت و  هاي جرثقيـل يـا ماشـين    دادن ريل مساحت زياد و ارتفاع غير معمول براي جاي اند و به شده
هاي فلزي، يا توليد و توزيع بخار، گاز، يـا   هاي ساخت سازه آسياهاي غلتكي، كارگاه(تجهيزات خاص 

بـراي آنهـا    2-4-3در جـدول   شـده    هاي ابعادي داده نياز دارند، محدوديت) نيروي برق و مانند آنها
  .شود اعمال نمي

  ي واقع در يك ملك يا زمين مشتركها ساختمان  3-4-2-1-3
دو يا چند ساختمان در يك ملك يا زمين مشترك، هر يك از آنها را بايد  در صورت قرار داشتن 

  .ساختماني جداگانه در نظر گرفت
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 افزايش مجاز ارتفاع 3-4-3

  كليات  3-4-3-1
 تـوان  مـي داده شده است، با رعايت شرايط ايـن بخـش    2-4-3مقادير مجاز ارتفاع را كه در جدول 

  .    افزايش داد
   

  افزايش ارتفاع و تعداد طبقات در صورت نصب شبكة بارندة خودكار 3-4-3-2
تـوان   شـده مجهـز باشـد، مـي     تأييـد در صورتي كه ساختمان به طور كامل به شبكة بارندة خودكار 

متر و حداكثر تعداد مجاز طبقات را نيـز   6را به اندازه  2-4-3ثر ارتفاع تعيين شده در جدول حداك
 تأييدكه كامالً به شبكه بارنده خودكار ) م(ي گروه ها ساختمانبراي . به اندازه يك طبقه افزايش داد

پـس از   شده مجهز باشند، افزايش مذكور در فوق به شرطي مجاز است كه ارتفـاع و تعـداد طبقـات   
  .متر و چهار طبقه بيشتر نشود 0/18به ترتيب از  افزايشاعمال 

  :ها تبصره
، از ايـن نـوع افـزايش ارتفـاع     )5(يـا  ) 4(، )3(، )ب-2(با ساختارهاي نوع ) 2-د(در مورد گروه ) الف
  .توان استفاده كرد نمي
) پ(با توجه به نكتـة  جايگزيني درجه مقاومت در برابر آتش با شبكه بارنده خودكار، در صورت ) ب

  .افزايش مجاز نيست الف، اين نوع-2-3-3در زيرنويس جدول 
  

 ها ميان طبقه 3-4-4

  كليات  3-4-4-1
هاي منطبق با شرايط اين بخش، بايد به عنوان بخشي از طبقه زيرين خود در نظر گرفته  ميان طبقه

 بنـد  ضوابط، مطابق با ساختمان نبايد در احتساب مساحت يا تعداد طبقات ها ميان طبقه اين. شوند
بايـد مطـابق بـا مبحـث چهـارم      ارتفاع آزاد باال و پايين كف ميـان طبقـه   . ، منظور شوند3-4-2-1

  .باشد مقررات ملي ساختمان
  محدوديت مساحت 3-4-4-2

نبايد از يك سوم مساحت آن اتـاق  ) فضا(هاي درون يك اتاق  مساحت كل ميان طبقه يا ميان طبقه
بـراي محاسـبه مسـاحت مجـاز ميـان      . ميان طبقه در آن واقع شده است، بيشتر باشد يا فضايي كه

ي دوربنـد  هـا  بخشطبقه، مساحت فضايي كه ميان طبقه در آن قرار گرفته است، مالك مي باشد و 
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  . شده فضاي زيرين نبايد در اين محاسبه منظور شوند

ي صـنعتي خـاص   ها تصرفبراي ) 2(ا ي) 1(هاي داراي ساختار نوع  و سازه ها ساختماندر : تبصره
نبايد  2-1-2-4-3بندها مطابق شرايط  ، مساحت كل ميان طبقه)2-1-2-4-3به بند مراجعه شود (

  .بيش از دو سوم مساحت اتاق باشد
  
 خروج 3-4-4-3

از اعـداد ارائـه   ) واقع در فضاي زيـر (چنانچه مسير تردد از دورترين نقطه ميان طبقه تا پايين پلكان 
بايسـت بـه    هر متصرف ميان طبقه مي نمايد، تجاوز 2-3-6-3بندمجاز در شده براي مسير مشترك 

ـ . حداقل دو راه خروج مستقل دسترس داشته باشد ه در جايي كه فقط يك راه پله امكان دسترس ب
سازد، حداكثر فاصله تردد بايد مسافت تـردد روي پلـه را نيـز     خروج از يك ميان طبقه را فراهم مي

  .گيري شود ها اندازه شامل شود، كه بايد بر روي صفحة دماغة پله
  :ها تبصره

  .مجاز باشد 18-3-3-6-3بندتنها يك راه خروج، مطابق شرايط جايي كه ) الف
  .مراجعه شود10-6-3ي خروج قابل دسترس، به بخش ها راهدر مورد ) ب
 

  ها ميان طبقه باز بودن 3-4-4-4
اند، باز و بدون مانع باشـند، مگـر مـوانعي بـه شـكل       ها بايد به اتاقي كه در آن واقع شده ميان طبقه

  .شوند ها و تابلوها، كه مجاز شمرده مي متر، ستون 1ديوارهايي با ارتفاع حداكثر 

  :ها تبصره
يي از هـا  بخـش تجاوز نكند، باز بودن ميان طبقه يا  10چنانچه بار تصرف كل فضاي محصور از ) الف

  .آن، به اتاقي كه در آن واقع شده است، الزامي نيست
محصور ساخت، به شرطي كه مساحت كل كف فضـاي   توان مييي از يك ميان طبقه را ها بخش) ب

 .ر نباشدمحصور شده از ده درصد مساحت ميان طبقه بيشت

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

         يـا  2-6-4-3بنـد  با مساحت محدود نشـده كـه شـرايط    ) ص(ي با تصرف گروه ها ساختماندر ) ت
يي از آنها به اتاقي كه در ها بخشها يا  در آنها رعايت شده است، باز بودن ميان طبقه 3-4-6-3
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شـده در كـل    تأييـد اند، الزامي نيست، مشروط بر آنكه يك سيستم اعالم حريـق   آن واقع شده
. شده در سرتاسر ميان طبقـه تعبيـه شـده باشـد     تأييدساختمان نصب و وسايل اخطار دهنده 

اين، سيستم اعالم حريق بايد در صورت باز شدن جريـان آب شـبكه بارنـده خودكـار     عالوه بر 
  .شروع به كار نمايد

 
  سكوهاي تجهيزات صنعتي  3-4-4-5

نبايد به عنوان بخشـي از طبقـه زيـرين در نظـر گرفتـه       ها ساختمانسكوهاي تجهيزات صنعتي در 
آمـده اسـت، بـه     1-2-4-3 بنـد در  همچنين نبايد در مساحت ساختمان يا تعداد طبقات كه. شوند

ايـن  . اي باشـند  سكوهاي تجهيزات صنعتي نبايد بخشـي از هـيچ ميـان طبقـه    . حساب آورده شوند 
سـازند،   و نردبان هايي كه دسترسي به سكوي تجهيزات را فراهم مي ها پلكاني عبور، ها راهسكوها و 

  .شوند نبايد به عنوان قسمتي از راه خروج از ساختمان در نظر گرفته
  محدوديت مساحت  3-4-4-5-1

مساحت كل سكوهاي تجهيزات صنعتي درون يك اتاق نبايد از دو سوم مساحت همان اتاق بيشـتر  
در صورتي كه سكوي تجهيزات در همان اتاقي كه ميان طبقه درآن واقع اسـت، قـرار داشـته    . باشد

تعيـين شـود و مجمـوع مسـاحت      2-4-4-3 بنـد باشد، مساحت ميان طبقه بايد مطابق مندرجات 
اند، بيشتر  ها نبايد از دو سوم مساحت كل اتاقي كه در آن واقع شده سكوهاي تجهيزات و ميان طبقه

  .باشد
  شبكه بارنده خودكار  3-4-4-5-2

در صورتي كه سكوهاي تجهيزات صنعتي در ساختماني واقع باشد، كه بايد با شبكة بارندة خودكـار  
، اين سكوها بايد از باال و پـايين بـه طـور كامـل بـه وسـيله شـبكه بارنـده خودكـار          محافظت گردد
  .محافظت شوند

  ها حفاظ 3-4-4-5-3
  .سكوهاي تجهيزات بايد داراي حفاظ باشند

  
 افزايش مساحت مجاز  3-4-5

  كليات  3-4-5-1
فاصله از به دليل  توان ميداده شده است،  2-4- 3اعدادي را كه براي مساحت مجاز در جدول 

 :محافظت به وسيله شبكه بارنده خودكار به شرح زير افزايش دادي مجاور و يا ها ساختمان



 مبحث سوم

48 

stft  )1- 4-3معادلة ( IAIA ..AA ta  
  :كه در آن

Aa =متر مربع(هاي مجاز در اين بند  مساحت مجاز كف، پس از افزايش(  
At = متر مربع( 2-4-3مساحت مجاز كف، مطابق جدول(  
If =2-5-4-3 بنـد ي مجاور كه مطابق ها ساختمانب افزايش مساحت مجاز، به دليل فاصله از ضري 

  .شود محاسبه مي
Is =         بنـد ضريب افزايش مساحت مجاز، به دليـل محافظـت بـا شـبكه بارنـده خودكـار كـه مطـابق           
  .شود محاسبه مي 3-4-5-3
  
  ي مجاورها ساختمانافزايش به دليل فاصله با   3-4-5-2

هر ساختمان بايد براي اين نوع افزايش مساحت مجاز، به يك معبر عمومي دسترسي داشته باشد و 
درصد از محيط يك سـاختمان رو بـه يـك معبـر عمـومي يـا        25اگر بيش از . يا به آن متصل باشد

  :متر باشد، افزايش مساحت مطابق معادله زير مجاز است 0/6فضاي باز با پهناي بيش از 

  )2-4-3معادلة (
0.9

0.25)
P

F
(If

W
 

  :كه در آن
If = ي مجاورها ساختمانافزايش مساحت، به دليل فاصله از.  
F =       بخشي از محيط ساختمان بر حسب متر كه رو به معبر عمومي يـا رو بـه فضـاي بـاز بـا عـرض

  .متر باشد 0/6حداقل 
P = متر(محيط كل ساختمان.(  

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

  

  محدوده عرض معبر عمومي  3-4-5-2-1
در . در نظـر گرفتـه شـود    1نبايـد بـيش از     9/0Wمتر باشـد و مقـدار    0/6بايد حداقل  Wمقدار 

-3كند، محاسبه انجام شده مطـابق معادلـه    در امتداد محيط ساختمان تغيير  Wصورتي كه مقدار 
در  Wيي از ديوار خارجي و فضاي باز باشد كـه مقـدار   ها بخشبايد بر اساس متوسط وزني آن  4-2

  .متر است 0/9و  0/6آن بين 
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  زحدود فضاي با  2-2- 3-4-5
فضاي باز بايد در همان زمين واقع شده يا متعلق به كاربري عمومي باشد و دسترسي خودروهاي 

  .نشاني از خيابان به آن وجود داشته باشد آتش
  
  افزايش به دليل وجود شبكه بارنده خودكار  3-4-5-3

شده محافظت شده باشد، مسـاحت مجـاز    تأييداگر ساختمان به طور كامل با شبكه بارنده خودكار 
  :به شرح زير افزايش داد توان ميرا  2-4-3داده شده در جدول 

  ،)Is= 2(درصد  200: ي دو طبقه و بيشترها ساختمانبراي  -
 ).Is= 3(درصد  300: ي يك طبقهها ساختمانبراي  -

  :ها تبصره
از اين نوع افزايش  توان ميآميز ن مخاطرهي گروه ها تصرفي متعلق به يكي از ها ساختمانبراي ) الف

  .مساحت استفاده كرد
الـف،  -2-3-3بندي مقاومت در برابر آتش طبـق نكتـه پ از جـدول     در صورت جايگزيني درجه) ب

  .از اين نوع افزايش مساحت استفاده كرد توان مين
 
  )زيربنا(تعيين حداكثر مساحت مجاز ساختمان   3-4-5-4

ساختمان با بيش از يك طبقه، بايد از ضرب كردن مساحت مجاز اولـين  حداكثر مساحت مجاز يك 
  در تعـداد طبقـات، طبـق روش   ) تعيـين شـده اسـت    1-5-4-3 بنـد مطابق آنچـه در  ) (Aa(طبقه 

  :شودزيرتعيين 
  2در   ضرب: ي دو طبقهها ساختمانبراي ) الف
   3ضربدر : طبقه يا بلندتر 3ي ها ساختمانبراي ) ب
         بنـد ، مطـابق آنچـه كـه در    )Aa(از طبقات نبايد از مقدار سـطح مجـاز كـف    مساحت هيچ يك ) پ

  .تعيين شده است، بيشتر باشد 3-4-5-1
  
 ي بدون محدوديت مساحتها ساختمان  3-4-6

  يك طبقه بدون شبكة بارندة خودكار) 2ـ ن (و ) 2ـ ص (ي ها ساختمان  3-4-6-1
شود، به شرطي كه  محدود نمي) 2ـ ن (يا ) 2ـ ص (مساحت مجاز يك ساختمان يك طبقه با تصرف 
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  .متر احاطه شده و به آنها متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  ساختمان با معابر عمومي ياحياط
  
  با شبكة بارندة خودكار ساختمان يك طبقه  3-4-6-2

ت (يا ساختمان يك طبقه با تصرف ) ن(، يا )ك(، )ص(، )ح(ي ها تصرفي يك طبقه با ها ساختمان
، بدون محدوديت مساحت مجاز است، به شرطي كه ساختمان به )5(با ساختاري به غير از نوع ) 4ـ 

هايي با پهناي حداقل  شده مجهز و با معابر عمومي يا حياط تأييدطور كامل به شبكة بارندة خودكار 
  .تصل باشدمتر احاطه شده و به آنها م 0/18

، نصـب شـبكه بارنـده خودكـار منـدرج در ايـن بنـد در        )4ـ   ت(ي گـروه  ها تصرفدر ) الف :تبصره
انـد،   سواري تصرف شـده  هاي درون سالن مانند تنيس، اسكيت، شنا و اسب فضاهايي كه براي ورزش

 :كه هر دو بند زير رعايت شود الزامي نيست، مشروط بر آن

فضاهاي ورزشي، درهاي خروج مستقيم به بيرون از ساختمان فـراهم  كنندگان  براي استفاده) 1-الف
  باشد،
  .شده مجهز باشد تأييدساختمان به سيستم اعالم حريق دستي و خودكار ) 2-الف

  
  ي دو طبقهها ساختمان 3-4-6-3

شود، به شـرطي كـه    محدود نمي) ن(يا ) ك(، )ص(، )ح(هاي  ي دو طبقه گروهها ساختمانمساحت 
شـده مجهـز بـوده و بـا معـابر عمـومي يـا         تأييـد ساختمان به طور كامل به شبكة بارنـدة خودكـار   

  .متر احاطه شده و به آنها  متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  حياط
  
  كاهش پهناي فضاي باز 3-4-6-4

، 3-6-4-3و  2-6-4-3، 1-6-4-3ي ها بندمتري الزامي قيد شده در  0/18ز دايمي پهناي فضاي با
متر كاهش يابد، مشروط بر آنكه تمـام الزامـات    0/12 د تاتوان ميكه ساختمان را احاطه كرده است، 

  :زير رعايت گردد
 .كاهش ياد شده حداكثر در سه ضلع از محيط ساختمان مجاز است) الف

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

 3بازشوهاي واقع در ديوار خارجي رو به فضاي باز با پهناي كـاهش يافتـه، بايـد داراي حـداقل     ) پ
  .ساعت مقاومت در برابر آتش باشد
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  )3-ت(ي گروه ها ساختمان 3-4-6-5
كه به عنوان مسجد، سالن اجتماعات، سالن نمايشگاه، ) 3ـ ت(ي يك طبقه با تصرف ها ساختماندر 

رونـد و   سازي، سالن سخنراني، استخر سرپوشيده يا زمين سر پوشيده تنيس به كـار مـي   سالن بدن
باشد، نيازي به محدود كردن مساحت نيسـت، بـه شـرطي كـه تمـام       ) 2(يا ) 1(ساختار آنها از نوع 

  :مات زير در آنها رعايت شودالزا
  .نباشد) براي نمايش، سخنراني و از اين قبيل(ساختمان داراي بيش از يك سكو ) الف
 .شده مجهز باشد تأييدساختمان به طور كامل به شبكة بارندة خودكار ) ب

ي باالتر از سطح خيابان يا تراز زمين باشد و همة متر سانتي 50قسمت تجمعي در محدوده كف ) پ
 .يا زمين متصل باشند به تراز خيابان 4-4-6-3 بنديي مطابق ها راهها با شيب روجخ

متر احاطه شده و به آنهـا متصـل    0/18هايي با پهناي حداقل  ساختمان با معابرعمومي يا حياط) ت
  .باشد

 

  )آ(ي گروه ها ساختمان  3-4-6-6
در صورتي كه ضوابط زيـر در  ) 4(يا ) ـ الف3(، )2(با ساختار از نوع ) آ(مساحت يك ساختمان گروه 

  :شود آن رعايت شده باشد، محدود نمي
، راه 3-3-6-3 بنـد نداشته باشد، كه يكـي آنهـا مطـابق    هر كالس درس كمتر از دو راه خروج ) الف

  .خروج مستقيم به بيرون از ساختمان باشد
  .شده مجهز شده باشد تأييدساختمان به طور كامل به شبكة بارندة خودكار ) ب
متر احاطه شده و به آنها  متصل  0/18هايي با پهناي حداقل  ساختمان با معابر عمومي يا حياط) پ

  .باشد
 

  هاي سينما سالن  3-4-6-7
شـود بـه    ، مساحت سينماهاي يك طبقـه محـدود نمـي   )2(يا ) 1(يي با ساختار نوع ها ساختماندر 

شده مجهـز شـده و بـا معـابر عمـومي يـا        تأييدشرطي كه ساختمان كامالً به شبكه بارنده خودكار 
  .متر احاطه و به آنها  متصل باشد 0/18هايي با پهناي حداقل  حياط
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 مقررات در برخي شرايط خاص 3-4-7

  كليات  3-4-7-1
سازد كه در آنها، سـاختمان از   مقررات ذكر شده در اين بخش، استفاده از شرايط خاصي را مجاز مي

بنـدي تصـرف و نـوع     ، بر اساس دستهها ساختمانالزامات اين فصل در مورد ارتفاع و مساحت مجاز 
اص مورد گيرد، مشروط برآنكه شرايط خ ساختار، معاف است يا محدوديت كمتري به آنها  تعلق مي

  .نظر با مقررات تعيين شده در اين بخش و ديگر مقررات مرتبط در اين مبحث مطابقت داشته باشد
  
          در طبقـات ) م(يـا  )ك(، )ح(، )ت(بـا گـروه   ) 2ـ   ن(پاركينگ محصـورگروه    3-4-7-2

  باالي آن
طبقـات و نـوع   هـاي تعـداد    هاي مساحت، محدوديت يي، در تعيين محدوديتها ساختماندر چنين 

يا اولين طبقه باالتر از تراز زمين را بـه عنـوان يـك سـاختمان مجـزا و      /توان زيرزمين و ساختار، مي
  :كه تمام شرايط زير فراهم باشد مستقل در نظر گرفت، در صورتي 

از سـاختمان   و) ــالف 1(زيرزمين، يا اولين طبقه باالتر ازسطح تراز زمين، داراي سـاختار نـوع    )الف
  .ساعت در برابر آتش، جدا شده باشد 3ي آن با ساختاري افقي داراي درجة مقاومت حداقل باالي

ساعت  2هاي برقي، بايد داراي درجة مقاومت حداقل  ها، يا پله ها، پلكان، رمپ دوربندهاي شفت) ب
 .باشند 2-11-8-3مطابق با جدول شده،  در برابر آتش و بازشوي محافظت

ي هـا  تصـرف بـراي   4-2-3ضوابط بخش از  توان مي، )2-7-4-3( بندبه جاي ضوابط اين : يادآوري
  .مختلط، استفاده نمود

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

 0/30طبقه و  9به حداكثر ) 2ـ  م(در گروه ) ـ الف2(ي با ساختار نوع ها ساختمانمحدوديت ارتفاع 
ي مجاور و هرگونه مرز ها ساختمانمتر از  15يابد، در صورتي كه ساختمان حداقل  متر افزايش مي

ساعت در برابر  2ها توسط يك ديوار مانع آتش با درجه مقاومت  مالكيت فاصله داشته و نيز خروج
  .در برابر آتش داشته باشد ساعت  5/1و ساختار كف طبقه اول مقاومت حداقل   آتش دوربندي شده
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  ي كشف و اعالم حريقها سيستم 3-5

  
  كليات 3-5-1

سوزي مـؤثر بـوده و بـا     و اعالم حريق براي آگاهي سريع و به موقع از خطر آتشهاي كشف  سيستم
توان پيش از آنكه محيط به شرايط بحراني برسد، فرصت الزم را براي عمليات  برداري از آنها مي بهره

هـاي   توان تا حدود زيادي از تلفـات و خسـارت   ها مي به كمك اين سيستم. اطفاي حريق فراهم آورد
ها و وسايل، از عوامـل   رو، تجهيز ساختمان به اين سيستم از اين. سوزي جلوگيري كرد آتشناشي از 

در همة مـواردي  . سوزي شناخته شده است اصلي حفظ جان و مال انسان ها در برابر خطرهاي آتش
هاي كشف و اعالم حريـق ضـروري اعـالم شـده، رعايـت ضـوابط        كه دراين مبحث استفاده از شبكه

هـاي   همچنين در محـل .طراحي، اجرا، نگهداري و بازديد آنها الزامي است  ن فصل، برايدر اي  مندرج
هـاي كشـف و هشـدار     نصـب سيسـتم   توانـد  ميمرجع قانوني صدور پروانـه و پايـان كـار   مورد نياز، 

  .منوكسيد كربن را مطالبه نمايد
هـاي كشـف و    سـتم ، تبـديل و توسـعه در سي  طراحي، انتخاب تجهيزات، اجرا، نصب و هرگونه تغيير

ها بايد مطابق معيارها و اسـتانداردهاي معتبـر و توسـط متخصصـان كـار       اعالم حريق در ساختمان
طراحـي و نصـب ايـن     ،بـراي كنتـرل  تـا هنگـام تهيـه دسـتورالعمل مصـوب،       .آزموده صورت گيرد

  :شودمراجع زير استفاده يكي از از  بايدها سيستم
: 1، بخـش  هـا  ساختماني كشف و اعالم حريق براي ها سيستم، 19684-1استاندارد ايران شماره  -

  ؛ها ساختمانها در  دستورالعمل براي طراحي، نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري سيستم
  ؛NFPA 72استاندارد  -

 .BS EN 5839-1استاندارد  -

 هاي برقي، مدارها و نظـاير آن بايـد بـا مبحـث سـيزدهم مقـررات ملـي سـاختمان         طراحي سيستم
  .مطابقت داشته باشد
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هـاي فنـي معتبـر ملـي و يـا       تجهيزات سيستم كشف و اعالم حريق بايد حداقل يكي از گواهينامـه 
  .المللي را مطابق با ضوابط اين مبحث دارا باشد بين

  
  حريقسيستم اعالم  3-5-2

  . باشد ميسيستم اعالم حريق دستي و خودكار دو شامل به طور كلي هاي اعالم حريق سيستم
  
  سيستم اعالم حريق دستي  3-5-2-1

توانـد   مـي سيستم شامل هيچگونه كاشف خودكار نيست و هشدار حريق تنها به صورت دسـتي  اين 
هايي كه نصب سيسـتم كشـف و اعـالم حريـق خودكـار الزامـي اسـت،         در تمام ساختمان.آغاز شود

  .دستي نيز بايد نصب شود حريقسيستم اعالم 
  
  خودكار سيستم اعالم حريق 3-5-2-2

هـا داراي  ايـن سيسـتم  . هـاي موضـعي و مركـزي اسـت    سيستم اعالم حريق خودكار شامل سيستم
تواند بـه  حسگرهاي حساس به يك يا چند محصول ناشي از حريق است كه در آن هشدار حريق مي

  .شوندها به دو دسته موضعي و مركزي تقسيم مياين سيستم. صورت خودكار فعال شود
  اعالم حريق خودكار موضعي سيستم 3-5-2-2-1

آژيـر هشـدار نيـز بـر     ، حساس به يك يا چند محصول حريـق  حسگرهايعالوه بر ها اين سيستمدر 
موضعي بايـد داراي بـاتري مناسـب و داراي طـول      هاي كاشف. استشده روي خود آشكارساز نصب 

  .دنسال باش 5عمر حداقل 
  )مركزي(سيستم اعالم حريق خودكار  3-5-2-2-2
هاي اعالم هشدار از طريـق پنـل بـه    ها داراي پنل كنترل مركزي است و كليه سيگنالسيستماين  

  .شودهاي عمل كننده ارسال ميآژيرها و ساير دستگاه
  
  ها و مدارك فني نقشه 3-5-3

دست كـم شـامل مـوارد    كامل، ها و مدارك فني  نقشهداراي هاي كشف و اعالم حريق، بايد  سيستم
  :زير باشد

  .كامل طبقات، كه كاربري همه فضاها در آن مشخص باشدپالن  .1
سيستم اعالم حريق خودكار، براي تمام طبقات و فضـاهاي تحـت    نقشه كامل مربوط به طراحي .2
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  .پوشش، شامل جانمايي وسايل اعالم و هشدار، تجهيزات كنترل اعالم و تابلوي كنترل
  .ها جزئيات ارتفاع سقف .3
براي زمان برق دهي در شرايط نرمـال و شـرايط   و باتري  برقكامل نيروي هاي  اطالعات و نقشه .4

  .مقررات ملي ساختمان مطابق با ضوابط مبحث سيزدهماضطراري 
  .كار رفته به تجهيزات  معتبر براي فني هاي  و گواهي توليدكننده، مدارك  .5

  .ها و مدارك بايد با الزامات مبحث سيزدهم مطابقت داشته باشد محتواي نقشه
  
  هاي كشف و اعالم حريق هاي الزامي براي نصب سيستم مكان 3-5-4

هاي  بندهايي كه در   مكان در تصرف بسته به نوعسيستم دستي يا خودكار كشف و اعالم حريق بايد 
هاي بلند مرتبه بايد  به عالوه براي ساختمان. نصب شود مشخص شده است 9-4-5-3تا  3-5-4-1

  .نيز رعايت گردد 5-5-3ضوابط بخش 
، مگـر در  دها هستن ترين نوع كاشف هاي نوع دودي عمدتاً مناسب در بيشتر فضاها، كاشف: يادآوري

هـاي نـوع    يا داليل ديگر، كاشف ، شرايط خاصارتفاع سقف، هايي كه به دليل نوع كاربري فضا  مكان
  .هاي مناسب ديگر استفاده كرد دودي مناسب شناخته نشود، كه در اين صورت بايد از كاشف

  
  هاي تصرف مسكوني ساختمان 3-5-4-1

 3-1-4-5-3تـا   1-1-4-5-3 هايي كـه در بنـدهاي    هاي كشف و اعالم حريق بايد در مكان سيستم
  .ذكر شده است، نصب شوند

  )1-م(تصرف گروه  3-5-4-1-1
  سيستم اعالم حريق دستي -

  .نصب شود) 1ـ  م(هاي گروه  يك سيستم اعالم حريق دستي بايد در تصرف
  سيستم اعالم حريق خودكار  -

هـاي مهمـان و    در تمـام اتـاق  ها و نظاير آنها،  ها، مسافرخانه هاي مسافرپذير مانند هتل در ساختمان
هـاي مهمـان سـرويس     كريدورهاي داخل ساختمان كه بـه اتـاق  ( كريدورهاي داخلي مربوط به آنها

  .مركزي نصب شود ، بايد يك سيستم اعالم حريق خودكار)دهند مي
  تابلوي كنترل و سيستم برق اضطراري  -

هـاي دود در   هايي كه به طور كامل مجهز به شـبكة بارنـدة خودكـار نيسـتند، كاشـف      در ساختمان
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در  همچنـين . هاي مهمان بايد به تابلوي كنترل در محلي كه دائماً تحت نظر است، متصل باشد اتاق
  .وجود داشته باشد اتاق استقرار تابلوي كنترل، بايد سيستم اعالم حريق دستي

  ) 2-  م(هاي گروه  تصرف 3-5-4-1-2
بايـد بـه   اعالم حريق دستي و سيستم اعالم حريق خودكار ، يك سيستم )2ـ  م(هاي گروه  درتصرف

  :شرح زير نصب شود
در واحـدهاي مسـكوني   سيستم اعالم حريق دستي براي ساختمان و سيستم خودكـار موضـعي    .1

هايي كه داراي بيش  ، در ساختمان)ها براي خوابگاه(يا واحدهاي خواب ) براي بناهاي آپارتماني(
  .باشندزمين طبقه باالتر از تراز  5از 

هر واحد مسكوني يا واحـد خـواب، كـه بـيش از يـك طبقـه       يك سيستم خودكار موضعي براي  .2
  .بوط به آن واحد خواب يا واحد مسكوني واقع شده باشدتر از باالترين تراز تخلية خروج مر پايين

براي . واحد مسكوني باشد 20هر ساختماني كه داراي بيش از سيستم اعالم حريق دستي براي  .3
  .ها، مالك تعداد واحدهاي خواب است هايي مانند خوابگاه ساختمان

  )3-م (هاي گروه   تصرف 3-5-4-1-3
به غير از تعـداد  (نفر  16الي  6روزي از افراد به تعداد  هاي مسكوني كه براي مراقبت شبانه در تصرف
  .الزامي است خودكاراستفاده شود، نصب يك سيستم اعالم حريق ) كاركنان

  
  هاي تصرف آموزشي و فرهنگي ساختمان 3-5-4-2

  .ق دستي نصب شودهاي تصرف آموزشي و فرهنگي بايد سيستم اعالم حري در ساختمان
اعـالم حريـق    نفر نيازي بـه نصـب سيسـتم     100با بار تصرف كمتر از ) آ(هاي گروه  تصرف: تبصره
  .ندارند

  
  هاي تصرف درماني ـ مراقبتي ساختمان 3-5-4-3

حريـق خودكـار بايـد     اعالم، يك سيستم اعالم حريق دستي و يك سيستم )د(هاي گروه  در تصرف
در فضاهاي انتظار كه به كريـدور بـاز هسـتند بايـد يـك سيسـتم كشـف دود        همچنين . نصب شود

  . نصب شودخودكار داراي سيستم نظارت الكتريكي، 
  )2-د(و ) 1-د(هاي گروه  تصرف 3-5-4-3-1

هـا بـاز    ها و آن فضاهايي از ساختمان كه به كريدور ، كريدور)2دـ(و ) 1دـ(هاي تصرف  در ساختمان
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  .خودكار كشف حريق مجهز باشند شوند، بايد به سيستم مي
  )3-د(هاي گروه  تصرف 3-5-4-3-2

هـاي   جعبـه . ، يك سيستم كشف و اعالم حريق خودكار بايد نصـب شـود  )3د ـ (هاي گروه  در تصرف
هـاي   هاي متعلق به كاركنان كه داراي ديد و نظارت به قسمت توان در اتاق اعالم حريق دستي را مي

  .تحت نظر هستند، قرار داد
هاي زيادي همراه است و بنابر اين آگاهي سـريع   ، تخلية افراد با دشواري)3د ـ (هاي گروه  در تصرف

ها، الزم اسـت تـا در آن فضـاهاي     در اين تصرف. سوزي از اهميت زيادي برخوردار است از بروز آتش
راد تحت هاي احتمالي اف كاري خواب يا اقامت كه درآنها احتمال حريق وجود دارد و در معرض دست

  . هاي دود متصل به سيستم اعالم حريق خودكار نصب شود مراقبت نيست، كاشف
  
  )ت(هاي تصرف تجمعي  ساختمان 3-5-4-4
  كليات 3-5-4-4-1

نفـر، بايـد يـك سيسـتم      300داراي بار تصرف برابر يـا بيشـتر از   ) ت(هاي گروه  در تمام ساختمان
، كـه بـراي اهـداف    )آ(هـاي گـروه    از تصـرف هـايي   همچنين، قسمت. دستي اعالم حريق نصب شود

  .شود، بايد داراي سيستم اعالم حريق دستي باشند تجمعي از آنها استفاده مي
  نفر 1000هاي داراي بار تصرف بيش از  ساختمان 3-5-4-4-2

نفر، فعال شدن سيستم اعالم حريـق بايـد بـا     1000با بار تصرف بيشتر از ) ت(هاي گروه  در تصرف
تا هنگام . همراه باشد) با قابليت پخش از طريق بلندگو(صوتي و اعالم خطر سازي يك سيستم  فعال

ها از ساير استانداردهاي معتبـر ماننـد اسـتاندارد     ، براي اين سيستممربوطملي دستورالعمل تدوين 
NFPA 72  شوداستفاده.  

  )1ت ـ(تصرف تجمعي گروه  3-5-4-4-3
هاي مانند آنها، بايـد بـه سيسـتم     ، مانند تئاتر، سينما و كاربري)1ت ـ (هاي تجمعي گروه  ساختمان

  .باشندكشف و اعالم حريق خودكار مجهز 

  )2ت ـ(تصرف تجمعي گروه  3-5-4-4-4
           بايـد بـه سيسـتم كشـف و اعـالم حريـق خودكـار        ) 2- ت(گـروه   تجمعـي    تصـرف  هـاي   ساختمان

  .مجهز گردد



 مبحث سوم

58 

  )5ت ـ(و ) 4ت ـ(، )3ت ـ(تصرف تجمعي گروه  3-5-4-4-5
  .ها بايد به سيستم اعالم حريق دستي مجهز شوند اين تصرف

  اضطراريايمني و برق نيروي  3-5-4-4-6
مجهز مطابق با الزامات مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان بايد صوتي و اعالم خظر هاي  سيستم

  .باشندايمني و اضطراري برق نيروي به 
  
  )ح(اي  حرفه/ هاي تصرف اداري ساختمان 3-5-4-5

 يبـاال يـا  زير نفر در طبقه  100نفر، يا بيش از  500با بار تصرف بيش از ) ح(هاي تصرف  ساختمان
  . تراز تخلية خروج، بايد به سيستم كشف و اعالم حريق دستي مجهز گردندترين  پايين

  
  )ك( تجاري/ هاي تصرف كسبي ساختمان 3-5-4-6

نفر، يا بـا بـار    500طبقه، يا با بار تصرف برابر يا بيشتر از  3تجاري با بيش از / هاي كسبي ساختمان
هـاي اعـالم حريـق     نفر در طبقة باال يا زير تراز تخلية خروج، بايد بـه سيسـتم   100تصرف بيشتر از 

  .ستي مجهز باشندخودكار و د
  
  )ص(هاي تصرف صنعتي  ساختمان 3-5-4-7
  )1ص ـ(گروه  3-5-4-7-1

  .، نصب يك سيستم اعالم حريق خودكار الزامي است)1ص ـ(در تصرف صنعتي گروه 
  )2ص ـ(گروه  3-5-4-7-1

  .، نصب يك سيستم اعالم حريق دستي الزامي است)2ص ـ(در تصرف صنعتي گروه 
  
  )ن(هاي با تصرف انباري  ساختمان 3-5-4-8

حريـق خودكـار و دسـتي مجهـز شـوند، مگـر در        هاي انباري بايد به سيستم كشف و اعـالم  تصرف
  .مواردي كه محتويات انبار، از مواد غير قابل سوختن و كم خطر باشد

  )خ(آميز  هاي تصرف مخاطره ساختمان 3-5-4-9
در . هاي كشف و اعالم حريق خودكار و دستي نصـب شـود   هاي مخاطره آميز بايد سيستم در تصرف

هـا و   آميـز، بايـد از دسـتورالعمل    هـاي مخـاطره   اي سـاختمان مورد ضوابط ايمني در برابر آتـش بـر  
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  .استفاده شودمرتبط هاي تخصصي معتبر  نامه آيين
  
  هاي بلند ضوابط تكميلي ساختمان 3-5-5

هاي  در تمام ساختمان. هاي بلند بايد به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار مجهز باشند ساختمان
بـراي كـف بـاالترين طبقـه قابـل      (زمـين  متر باالي تراز  23بلند با هر نوع تصرف با ارتفاع بيش از 

بخش نيز بايد رعايت هاي ديگر اين فصل، الزامات اين  ، عالوه بر الزامات بيان شده در قسمت)تصرف
  .شود

  
  هاي خودكار حريق كاشف 3-5-5-1

هاي دود بايد  به عالوه، كاشف. باشد 7-5-3بخش بايد مطابق ضوابط  ها طراحي و محل نصب كاشف
فراهم و به يك سيسـتم اعـالم حريـق خودكـار وصـل       بخشمطابق مشخصات اعالم شده در همان 

صـوتي و اعـالم   سازي هر كاشف كه وجود آن طبق اين بخش الزم است، بايـد سيسـتم    فعال. شوند
هـاي زيـر    هاي دود بايد در محل كاشف. به كار اندازدخطر را طبق سناريوي ايمني حريق ساختمان 

  :نصب شوند
هـاي   هاي مانند آنهـا و در اتـاق   هاي تجهيزات مكانيكي، الكتريكي، مخابرات، يا اتاق در همة اتاق .1

  .تجهيزات آسانسورها و البي آنها
 94/0ظرفيـت بـيش از   تخليه هر سيستم هوارساني كه داراي و هواي برگشتي اصلي پلنيوم در  .2

هـا در يـك    الزم است اين كاشف. باشد )دقيقه فوت مكعب بر  2000معادل (متر مكعب بر ثانيه 
 .بعد از اتصال آخرين كانال هوا به پلنيوم قرار داده شودمحل قابل دسترس 

به يك كانـال عمـودي يـا رايـزر، در     ) پلنيوم(در هر اتصال يك كانال هواي برگشتي يا محفظه  .3
 و ) 1م ـ (هـاي   هـاي گـروه   در تصرف. رود اي كه براي دو طبقه يا بيشتر به كار مي سيستم تهويه

) فوت مكعب بر دقيقه 5000معادل ( s/3m 4/2، در هر رايزر هواي برگشتي كه بيش از  )2م ـ (
تـوان از   شود، مـي  ا استفاده نميبازشوي ورودي هو 10شود و در آن از بيش از  از آن منتقل نمي

 .دود استفاده نمود اشفيك ك

 
  قطع كننده دستي  3-5-5-2

  .بايد فراهم شوداعالم خطر يك قطع كننده دستي براي سيستم ،كننده در همه مناطق اعالم
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  هاي زنده صوتي پيام 3-5-5-3
هاي صوتي زندة افراد را با بلندگوهاي نصب شده  پخش پيام امكانبايد صوتي و اعالم خطر سيستم 

  .درآسانسورها، پلكان خروج و طبقات منتخب، داشته باشد
  

  مركز كنترل يا اتاق فرمان 3-5-6
هاي انباري، صنعتي و مخاطره آميز، ايجاد فضايي به عنـوان مركـز كنتـرل يـا اتـاق       در تمام تصرف

 دار اعـالم حريـق و شـرايط اضـطرار باشـد،      ايمني كه عهـده فرمان، با حضور دست كم يك مسئول 
  .ضروري است

  
  ضوابط طراحي 3-5-7
  كليات 3-5-7-1

 وسـايل هاي اعالم حريق دسـتي و ديگـر    هاي خودكار، جعبه  اشفحريق، اعم از ك كشفتمام وسايل 
و مبحـث  شوند، بايـد مطـابق بـا ايـن      سازي محسوب مي مرتبط، كه بخشي از مدار تشخيص و فعال

طراحي سيستم اعالم حريـق  . معتبر انتخاب، نصب و نگهداري شوند ها و استانداردهاي دستورالعمل
و سـاير عوامـل تأثيرگـذار صـورت      بايد بر اساس كاربري سـاختمان و فضـاهاي آن، اهـداف ايمنـي    

دتكتـور خطـي نـوري، كـابلي، دتكتورهـاي كانـالي،       مانند هاي خاص  كاشفجهت استفاده از .گيرد
  .رعايت گرددبايد مربوط تكتورهاي نمونه گير و غيره تمام الزامات استانداردهاي معتبر د

هـاي كشـف و    ملي براي طراحي، نصـب و نگهـداري سيسـتم    و تصويب دستورالعملتا زمان تدوين 
 BSو  NFPA 72، 19684-1ايـران شـماره    هاياسـتاندارد از يكـي از  اعالم حريق، در اين زمينـه  

  .استفاده شود 5839-1
اسـاس الزامـات مبحـث    بـر  بايـد  سيستم اعالم حريـق و سـطح مقطـع آن    هاي هاي مدار كليه كابل

 استانداردهاي معتبر و هماهنگ با مشخصات فني شـركت سـازنده  سيزدهم مقررات ملي ساختمان، 
از هاي مـورد اسـتفاده بايـد     كابل .سيستم اعالم حريق انتخاب گردد )13طبق تعريف مبحث (معتبر

نظر مقاومت در برابر آتش و يا محافظت شدن به وسيله تمهيدات مناسب، پاسخگوي عملكرد مـورد  
  .نظر باشند

  ها دسترسي به كاشف 3-5-7-2
هاي خودكار حريق بايد طوري نصـب شـوند كـه دسترسـي بـه آنهـا بـدون مشـكل خاصـي           كاشف
پـيش بينـي دتكتـور بـراي     .تهاي خودكار به صورت توكار مجاز نيسـ  نصب كاشف. پذير باشد امكان

سقف كاذب و همچنين كف كاذب بايد بر اساس استانداردهاي معتبـر انجـام پـذيرد و دتكتورهـاي     
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  .نصب شده در داخل سقف و كف كاذب بايد قابل دسترس باشند
  
  )شستي اعالم حريق(هاي هشدار دستي جعبه 3-5-7-3

شـود، فـراهم كـردن امكـان كارانـدازي      هاي خودكار ضروري اعالم  در تمام بناهايي كه نصب كاشف
جعبـة هشـدار   .نيز الزامي اسـت ) شستي اعالم حريق(هاي اعالم حريق، از طريق جعبة دستي  شبكه

دستي بايد كامالً در معرض ديد قرار داشته، قابل دسترس و در مسير بوده و با دقت كامل به ترتيب 
  :زير روي ديوار نصب شود

  .به منظور گرددـ در هر طبقه، دست كم يك جع 1
هاي اعالم حريق بايد حداكثر فاصله پيمايش افراد تا رسيدن به آن،  محل نصب شستي تعييندر ـ 2

  .طراحي تعيين شودمرجع  استانداردبايد مطابق با ها در راهروها از يكديگر  همچنين فاصله شستي
  .شودمتر در نظر گرفته  سانتي 140تا  110ـ ارتفاع جعبه تا كف زمين بين  3
  
  آژير يا زنگ اعالم حريق 3-5-7-4

اي كه صداي آن در سر تـا   نصب دست كم يك آژير يا زنگ اعالم حريق، در هر طبقه از بنا، به گونه
نوع آژير بايد از ساير آژيرها كه ممكن است در بعضـي  . سر طبقه به وضوح شنيده شود، الزامي است

آژيـر در مـوارد ديگـر اسـتفاده     به هيچ وجه نبايد از اين نوع . متمايز باشدبايد شوند،  پخش ها مكان
  .متر باشد 1/2بايد ارتفاع نصب آژيرها  .شود

هـايي كـه    در مكان. بل باشد دسي 65 بايد حداقل صداي توليد شده توسط آژير در فضاهاي معمولي
در  باالتر از صـداي محـيط  ل ب يدس 5صداي آژير  ،بل بيشتر است دسي 65صداي معمول محيط از 

بايـد از   ،عالوه بـر آژيـر   ،بل باشد دسي 90هايي كه صداي محيطي بيشتر از در فضا .نظر گرفته شود
  .هاي اعالم حريق استفاده شودفالشر

 كه در محـل (صداي توليد شده آژير ، فضاهاي اختصاص داده شده به خوابيدنيا هاي خواب  در اتاق
صـداي توليـد شـده توسـط آژيرهـاي       .ل باشدب دسي 75بايد ) شود گيري مي قرارگيري بالش اندازه

    .بل باشد دسي 120نبايد بيشتر از يي فضا هيچسيستم اعالم حريق در 
بـل و در   دسي 75متري، در فضاهاي عمومي  3هاي صوتي در فاصلة  كننده حداقل تراز صداي اعالم

ترين فاصـله تـا وسـيله اعـالم، در      حداكثر تراز صدا در نزديك. ستدسي بل ا 45فضاهاي خصوصي 
  .دسي بل است 130تمام فضاها 
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  ها كننده محل نصب اعالم 3-5-7-5
 230متـر از سـقف و   سـانتي  15بر روي ديوار نصب شود، بايـد حـداقل   خطر  چنانچه دستگاه اعالم

  .متر از كف تمام شده فاصله داشته باشد سانتي
  
  مركزي اعالم حريق تابلويمحل نصب  3-5-7-6

مركزي اعالم حريق بايد در مكاني مناسب، مشخص، در معرض ديـد و قابـل اسـتفاده بـراي      تابلوي
در تـراز  بهترين مكان براي نصـب آنهـا   معموالً . نشاني و ساكنان ساختمان نصب شود نيروهاي آتش

محل نصب دستگاه بايد . استباني و نزديك به جايگاه نگهنزديك درهاي ورودي ساختمان تخليه و 
خطـر حريـق در آن   االمكـان   حتـي و هاي فيزيكي قرار نداشـته   آسيب در معرضمحلي باشد كه در 

  .باشدقسمت كم 
در هنگـام قطـع   ، محل نصب پنل اعالم حريق مركزي وجود داشتههمچنين روشنايي كافي بايد در 
داراي اتصال زمـين  پنل اعالم حريق بايد برق  .مين شودأتبراي آن برق روشنايي اضطراري يا ايمني 

 5/1 ارتفاع نصب پنل اعالم حريق مي بايست از كف تمام شده تا صفحه نمـايش آن همچنين . باشد
  .متر باشد

  
  )بندي زون(بندي  منطقه 3-5-8

هر طبقه به عنوان يك منطقه يـا زون جـدا در نظـر گرفتـه     هاي كشف و اعالم حريق،  براي سيستم
متر مربع باشـد و طـول آن در    2000نبايد داراي مساحت بيش از كشف حريق هر منطقه . شود مي

بندي  براي اسپرينكلرها نياز به رعايت اين اعداد نيست و زون(متر تجاوز نمايد  60هر جهت نبايد از 
  ).آنها بايد مطابق با دستورالعمل مربوط صورت گيرد

  
  نگهداري 3-5-9

مقررات ملـي سـاختمان    22هاي ساختماني بايد از ضوابط مبحث  ضوابط تعمير و نگهداري سيستم
 . تبعيت نمايد
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  قيخروج از بنا و فرار از حر يها راه 3-6
  
    اختصاصي فيتعار 3-6-1
  .اين فصل، عالوه بر تعاريف ارائه شده در ابتداي مقررات، از تعاريف زير نيز استفاده شده است در

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

كه متناسب بـا بـار   ، "هاي راه خروج مجموعه"مجموع مقدار پهناي الزم تمام :ظرفيت راه خروج
  .شود تصرف، براي تمام طول مسيرهاي خروج محاسبه مي

نمايد و در شـرايطي   فضايي كه در برابر حريق به ميزان مشخصي مقاومت مي:گرفتن  فضاي پناه
  .ها فراهم نيست گيرد كه امكان خروج تا معبر براي آن مورد استفادة افرادي قرار مي  معين

هايي كه براي زندگي فرد يا خانواده درنظـر گرفتـه    وني، اتاق يا اتاقفضا، واحد مسك:واحد زندگي
  .شده و داراي وسايل زندگي است

فضاي مشترك و همگاني كه براي سـپري كـردن اوقـات انتظـار پـيش از ورود بـه        :فضاي انتظار
  .فضاي تجمعي درنظر گرفته شده است

ل و ايجاد تسهيالت ورود و خـروج  فضاي مشترك و همگاني در بناها كه براي كنتر:فضاي ورودي
  .شود افراد درنظر گرفته مي

  
    يمقررات كل 3-6-2
  كليات 3-6-2-1

هاي مربوط در اين فصـل   عالوه بر الزاماتي كه براي دسترس خروج، خروج و تخلية خروج در قسمت
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نيز بايد براي هر يك از اجـزاء   17-2-6-3تا  2-2-6-3ي ها بندكلي مندرج در  مقرراتآمده است، 
  .سيستم راه خروج اعمال شود

  
    دامنه كاربرد 3-6-2-2

ضوابط اين فصل، هر بنا، هر بخش از يك بنا و هر ساختماني كه پس از ابالغ اين مقـررات   بر اساس
ي هـا  راهگيرد، بايد مطابق اين مبحـث بـه    شود يا مورد بازسازي و تعميرات كلي قرار مي ساخته مي

  بـه   خروج اصولي، كافي و بدون مانع مجهز گردد تا در صورت بـروز حريـق در آن، خـروج يـا فـرار     
به اين منظور بايد در هـر بنـا، نـوع، تعـداد، موقعيـت و      . هنگام همة متصرفان به راحتي ميسر شود

مان و تصـرف،  هاي ساخت ي خروج با توجه به وسعت و ارتفاع آن بنا، متناسب با ويژگيها راهظرفيت 
به ويژه آنهايي كه بـيش از ديگـران در معـرض    (طرح شده و با رعايت تعداد و خصوصيات متصرفان 

ي امـن   ها مكاناز بنا و يا  بيروناشخاص به امكان خروج هاي الزم براي  بيني ، پيش)خطر قرار دارند
  .در داخل بنا صورت گيرد

  
  موجود يها بنا 3-6-2-3

مقـررات ملـي   مبحـث سـوم   ايـن ويـرايش از   اين مقررات شامل بناهاي موجود كـه پـيش از ابـالغ    
  . شود اند، نمي احداث شدهساختمان 

  
    در بنا راتييتغ 3-6-2-4

اي جرح و تعديل يا نوع تصرف آن تغييـر داده شـود كـه تعـداد،      هيچ بنا يا ساختماني نبايد به گونه
آن به كمتر از آنچه كه قبالً بوده است، يا در اين مقررات براي   خروجي ها راهكارايي يا ايمني  عرض، 

  .تصرف جديد تصريح شده است، كاهش يابد
  
  و جايگزين ياضاف ريتداب 3-6-2-5

ي خـروج را كنتـرل و   هـا  راهتمام تجهيزات، افزارها، اقدامات و شرايطي كه كارايي و عملكرد درست 
ايمنـي جـان     در هـيچ مـوقعيتي،   به كار گرفتـه شـوند كـه   كنند، بايد به نحوي طرح و  تضمين مي

 ياز اين رو، هر جا كه الزم باشد بايد تدابير اضاف. ها  فقط به يك مورد يا وسيله وابسته نگردد نانسا
ي خروج قابل استفاده نبود يا مؤثر واقع نشد، امكان خـروج از راه  ها راهاتخاذ شود تا چنانچه يكي از 

  .باشدديگر وجود داشته 
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    منيخروج ا يفرصت برا جاديا 3-6-2-6
صورت گيرد اي  ي خروج آن بايد به گونهها راههر بنا و  مديريتطراحي، ساخت، تجهيز، نگهداري و 

فرصت كافي براي خـروج  در حد قابل قبول و بهره برداران سوزي، متصرفان  كه در صورت بروز آتش
ود و سـاير محصـوالت ناشـي از حريـق يـا هـول و       آتش و دشعله هاي ايمن داشته باشند و گرفتار 

  .هراس احتمالي نشوند
  
    خروج بدون مانع 3-6-2-7

ساخته، آراسـته و نگهـداري شـوند كـه در      يي طرح، ها مكانها بايد در  خروج  در هر بنا يا ساختمان،
  .از تمام نقاط بنا، راه خروج آزاد و بدون مانع در دسترس باشد تمام اوقات تصرف، 

  
    بودن راه خروج  مشخص 3-6-2-8

يي طرح شوند كـه متصـرفان   ها مكانها بايد تا حد امكان در  در هر بنا يا هر بخش از يك بنا، خروج
بـه طـور    در غير اين صورت، هر راه منتهي به خـروج بايـد آنچنـان    . بتوانند به وضوح آنها را ببينند

و خروج قطة بنا بتواند به سرعت راه فرار گذاري شود كه هر متصرف از هر ن آشكار و مشخص عالمت
اي آراسـته و   همچنين، هر مسير خـروج از ابتـدا تـا انتهـا، بايـد بـه گونـه       . را پيدا كنداز ساختمان 

بـه روشـني مشـخص باشـد و       گيـري،  گذاري شود كه راه منتهي به مكان امن يا فضاي پنـاه  عالمت
  . نشوندگرفتار بست  ي بنها كانمپيچ و خم يا در مسيرهاي داراي ساختمان متصرفان 

  
    سدكننده ليقفل و وسا 3-6-2-9
خروج، كه احياناً فرار به موقع را مـانع شـود،    جهتكارگيري هرگونه قفل يا وسيله سد كننده در  به

هـا، مراكـز بـازپروري و بهداشـت روانـي يـا        ماننـد زنـدان   هـا  تصـرف مگر در برخي از   ممنوع است،
است كه مراقبان به طـور  در اين گروه از بناها نيز استفاده از قفل فقط در شرايطي مجاز . ها ندامتگاه

م در حال انجام وظيفه بوده يا تدابير مؤثري براي خارج كردن متصرفان در مواقع اضـطرار اتخـاذ   دائ
  .شده باشد

  حريق شبكة كشف و اعالم 3-6-2-10
  .طراحي و اجرا شود 1-5-3 بخشي خروج بايد مطابق مقررات ها راهشبكه كشف و اعالم حريق در 

  
  ي خروج قائمها راهدوربندي  3-6-2-11
 شودبايد به نحوي دوربندي و محافظت  هر راه خروج قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربوط كند،  
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اي بـه طبقـه ديگـر،     محصوالت ناشي از حريق از طبقـه آتش، دود و ساير هاي  شعلهكه از گسترش 
  .مطابق الزامات اين مبحث، جلوگيري گردد

  
  ارتفاع سقف 3-6-2-12

 . متر باشد 1/2كمتر از نبايد ي خروج در هيچ قسمت ها راهارتفاع سقف 

  :ها تبصره
  ،13-2-6-3 بندهاي مجاز مطابق  برجستگي -1
  ،3-3-4-6-3 بندها مطابق  ارتفاع سرگير راه پله -2
  3-4-4-6-3 بند ارتفاع سرگير شيبراه مطابق -3
 .2-2-4-6-3 بند، مطابق "در"ارتفاعِ  -4

 
  هاي برآمده قسمت  3-6-2-13

  .باشند 3-13-2-6-3تا  1-13-2-6-3ي ها بندهاي برآمده بايد مطابق الزامات  قسمت
  
  سرگير 3-6-2-13-1

 بنـد تر از حداقل ارتفاع الزم سقف قيد شده در  توان در پايين هاي برآمده در زير سقف را مي قسمت
قرار داد، به شرطي كه در تمام سطوح عبور و مرور، شامل مسيرهاي تـردد، راهروهـا و    3-6-2-12

موجب كاهش ها نبايد  برآمدگي. رعايت شود متر سانتي 200ها، حداقل بلندي قد راه برابر با  گذرگاه
  .سطح سقف راه خروج گرددمساحت از % 50ارتفاع بيش از 

نبايد بلنـدي قـد راه   در، بند يا نگهدارنده حركت  وسايل كنترل كننده حركت در مانند آرام:تبصره
  . كاهش دهند متر سانتي 195را به كمتر از 

  هاي افقي آمدگي پيش 3-6-2-13-2
 200تـا   70اي، تجهيزات و مبلمان ثابت يا غير ثابت با ارتفـاع بـين    ي عبور، عناصر سازهها محلدر 

  .آمدگي افقي داشته باشند پيش متر سانتي 10از سطح كف، نبايد بيش از  متر سانتي
هاي قرار گرفته در ايـن ارتفـاع    آمدگي اين ضابطه براي پيشگيري از برخورد افراد با پيش :يادآوري

هاي قرار گرفتـه در ايـن ارتفـاع بـراي نابينايـان وكـم        آمدگي همچنين، امكان تشخيص پيش. است
  .بينايان با عصا وجود ندارد
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  عدم اشغال پهناي مفيد 3-6-2-13-3
نبايد حداقل پهناي مفيـد مسـيرهاي قابـل دسـترس را بـه       هاي اجسام آمدگي ها و پيش برجستگي

  .اهش دهندكمتر از الزامات مربوطه در اين مقررات ك
  
  سطح كف 3-6-2-14

جنس و بافت سطح كف مسيرهاي خروج بايد مانع از سر خوردن شود و بـه نحـو مطمـئن نصـب و     
  .اجرا شده باشد

  
  تغيير تراز كف 3-6-2-15

وجـود داشـته باشـد، بايـد از سـطوح       متـر  سـانتي  30ي خروج، اگر تغيير تراز كف كمتر از ها راهدر 
تر باشد،  بزرگ) درصد 5شيب (واحد افقي  20اگر شيب  از يك واحد قائم در . شيبدار استفاده شود

متر يا  ميلي 150در صورتي كه اختالف تراز . استفاده شود 4-4-6-3 بندي مطابق ها راه از شيببايد 
هـاي   پوشي كه رنگ آن متضاد با كفپـوش قسـمت   دستگرد يا كف  راه بايد به ميله كمتر باشد، شيب

  . مجاور است مجهز گردد، تا عبوركنندگان متوجه اختالف تراز شوند
  :ها تبصره

، كه طبق )ف(و ) ن(هاي  ، و گروه)2-م(، )خ(، )ص(هاي  ي گروهها ساختمانهاي خروج  ـ در درگاه1
ها براي افراد معلول الزامي نيست، مي تـوان يـك پلـه منفـرد      ضوابط مربوط قابل دسترس بودن آن

  .، به كاربردمتر سانتي 17، با حداكثر ارتفاع )تك پله(
ي افـراد معلـول الزامـي    هـا بـرا   يي كه مطابق ضوابط مربوط، قابل دسـترس بـودن آن  ها محلـ در 2

ها با  ها و كف پله نيست، يك پله با يك خيز يا با دو خيز و يك كف پله مجاز است، به شرط آنكه پله
باشـد و بـر    متر سانتي 33حداقل عمق كف پله بايد . مطابقت داشته باشند 4-3-4-6-3 بندشرايط 

ي متـر  سـانتي  75حـد فاصـل    ، در5-4-6-3دستگرد مطابق شرايط   يلهروي پله بايد حداقل يك م
  .محور مسير معمول خروج نصب  شده باشد

  
  ي خروجها راهپيوستگي  3-6-2-16

هيچ عنصر ساختماني به غير از اجزاي راه خروج، مطابق آنچه در اين فصـل مشـخص شـده اسـت،     
هـايي كـه در ايـن     آمدگي پيشهيچ مانعي، به جز . ي خروج را قطع كندها راهنبايد مسير حركت در 
 ظرفيت الزم سيستم راه. است، نبايد در عرض الزم راه خروج قرار داده شود فصل مجاز دانسته شده



 مبحث سوم

68 

  .خروج نيز نبايد در طول مسير كاهش يابد
  
  متحرك روهاي پيادهآسانسور، پله برقي و   3-6-2-17

متحرك نبايـد بـه عنـوان جزئـي از راه خـروج الزامـي بـراي         روهاي پيادهو   برقي كان آسانسورها، پل
        بايـد تـابلويي بـا     آسانسـورها مجـاورت  در .ي سـاختمان در نظـر گرفتـه شـوند    هـا  بخشهيچيك از 

 هاآسانسـور پلكـان خـروج اسـتفاده نماييـد و از     سـوزي از   در هنگام آتش":نصب گرددزير مضمون 
  ."استفاده نشود

معمـوالً طبقـه   (طبقـه از پـيش تعيـين شـده     يـك  بـه  بايد ، آسانسورها سوزي در صورت وقوع آتش
. نشاني يـا مسـئوالن ايمنـي سـاختمان قـرار گيـرد       و در اختيار مأموران آتش فراخوان شده) همكف

د نـ توان د، مـي نمرتبط باشـ خروج قابل دسترس يك راه ، به 4-10-6-3 بندآسانسورهايي كه مطابق 
  .مسئوالن ايمني براي نجات معلولين مورد استفاده قرار گيردنشاني يا  توسط مأموران آتش

مصـالح تزئينـي و    .آسانسورها نبايد به صورت مشترك با پلكان خروج در يك شفت قرار داده شـوند 
  .كفپوش كابين آسانسور نبايد از جنس مصالح قابل اشتعال باشد

  
    جگانه راه خرو سه يها بخش 3-6-3
    اتيكل 3-6-3-1

شود كه از هر نقطة بنا شـروع   به مسير پيوسته و بدون مانعي گفته مي "راه خروج"در اين مقررات، 
راه خـروج از سـه بخـش مجـزا و     . امتـداد يابـد  ) كوچه يا خيابان(و به صورت ايمن تا معبر عمومي 

ارتباطـات  (و راستاهاي افقي و قـائم  شود  مشخص دسترس خروج، خروج و تخليه خروج تشكيل مي
راهروهـا،    هـا،  درگـاه   هـا،  مانند اتـاق  مرتبطوبر حسب مورد، فضاهاي ) بين طبقات و سطوح مختلف

هـاي بـاز را شـامل     هـا و محوطـه   ها، حياط هاي افقي، بام ، خروجها پلكانها،  ، پلهها شيبراهسرسراها، 
  . گردد مي

  

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

هاي واقع در اين مسير و طول مسير مشترك  حداكثر طول مسير پيمايش دسترس خروج، بن بست
كه در  مگر آن ،تجاوز كند 1-2-3-6-3در دسترس خروج نبايد از مقادير ارائه شده در جدول 

 . مقادير ديگري بيان شده باشدمورد نظر،  اختصاصي تصرفضوابط 
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  )الف( ها و مسير مشترك پيمايش بست طول مسير پيمايش، بن: 1-2-3-6-3 جدول

نوع 

  تصرف
   زيرگروه

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

/ آموزشي

  فرهنگي
 -  60  75  6  15  23  30  

  تجمعي
تمام 

  ها زيرگروه
60  75  6  6  23  23  

/ اي حرفه

  اداري
  30  )ت(23  15  6  90  60  - 

آ مخاطره

  )ث(ميز

تمام 

  ها زيرگروه

مجاز 

  نيست
23  

مجاز 

  نيست
6  

مجاز 

  نيست
5/7  

/ درماني

  مراقبتي

  23  15  6  75  60  1ـ د 

30  
  2د ـ

45  60  

9  9  
30  

  15  15  3د ـ

  23  15  6  4د ـ

  صنعتي
  75  60  1ـ ص

  30  )ت(23  15  6
  120  90  2ـ ص
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  30  23  15  6  120  90  -   متفرقه

/ كسبي

  تجاري
 -  60  75  6  15  23  23  

/ مسكوني

  اقامتي

  1ـ   م 

60  75  

6  

15  

23  23  

  2ـ  م
10  23  38  

  3ـ م 

  انباري
  75  60  1ـ ن

  30  )ت(23  15  6
  120  90  2ـ ن

  

  :شودزير مراجعه ندهاي ببراي اصالح الزامات فواصل تردد دسترس خروج به : الف
  ،1-و ن 1-هاي ص براي محدوديت افزايش يافته در گروه: 3-2-3-6-3 بند
  ي نشستن تجمعي در فضاهاي بسته يا باز،ها محلبراي محدوديت افزايش يافته براي : 8-14-6-3و  7-14-6-3 بند
  يي با يك خروج،ها ساختمانبراي : 18-3-3-6-3 بند
 .شود بست محدود نمي برابر كمترين عرض آن است، طول كريدور بن 5/2بست كمتر از  در مواردي كه طول كريدور بن: ب

  .اند يي كه به طور كامل به سيستم شبكه بارنده خودكار استاندارد مجهز شدهها ساختمان: پ
نفر باشد، بدون اسـتفاده از شـبكه بارنـده خودكـار، طـول مسـير مشـترك         30در صورتي كه بار تصرف كمتر از  ها تصرفدر اين : ت
  .متر در نظر گرفته شود 30د حداكثر توان مي
  .مراجعه شود IBCآخرين ويرايش ، به )خ(ي گروه ها ساختماندر مورد الزامات تخصصي مربوط به : ث
  
  گيري طول مسير پيمايش از هر فضا اندازه 3-6-3-2-2
ها بايد بر روي كف و در طول محور مركـزي راه معمـول    طول مسير پيمايش در دسترس به خروج 

  . گيري شود اندازه "خروج"مانده به دورترين نقطه هر فضا تا وسط در  متر سانتي 30عبور، از فاصلة 
     بنـد ي دوربنـدي نشـدة مجـاز، مطـابق بـا      ها شيبراهدر جايي كه مسير دسترس خروج، از پلكان يا 

گيري طول مسـير پيمـايش    شده در اين اجزاء نيز بايد در اندازه مسافت طي گذرد،  ، مي3-6-3-3-3
  . گردد محسوب 

  هـا را بـه هـم وصـل مـي كنـد،       پلـه   طول خـط شـيبي كـه دماغـة      هاي واقع در مسير، مورد پلهدر 
  .شود گيري مي اندازه
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ترين پيشاني پلـه در   هاي باز مجاز است تا نسبت به نزديك طول مسير پيمايش در پاركينگ:تبصره
  .گيري شود هاي باز اندازه پله راه

  

  طبقه داراي تهويه از راه بامي يك ها ساختمانافزايش براي  3-6-3-2-3
و نيـز بـه    شـده در بـام   تأييدهاي دود و حرارت خودكار  هواكشي يك طبقه، كه به ها ساختماندر 

اند، حداكثر طول مسير پيمايش مجاز دسـترس خـروج    شده تجهيز شده تأييدشبكة بارندة خودكار 
  .متر است 120) 1-ن(و ) 1-ص(ي گروه ها تصرفبراي 

  

  ها تار كريدورساخ 3-6-3-2-4
ديوارهايي . بندي مقاومت در برابر آتش باشند داراي درجه 4-2-3-6-3ها بايد مطابق جدول  كريدور

       بندي مقاومت در برابر آتـش داشـته باشـند، بايـد بـا شـرايط بخـش        از كريدور كه الزم است درجه
  .، براي ديوارهاي جداكننده آتش مطابقت نمايند3-8-7

  : ها تبصره
مستقيم بـه  خروج  كه در آن هر اتاق درس و مشابه آن حداقل داراي يك در) آ(تصرف گروه در  .1

هايي از آن كـه كـاربرد تجمعـي دارنـد،      و حداقل نصف درهاي الزامي خروج در اتاق استبيرون 
بندي مقاومت در برابـر آتـش بـراي ديـوار كريـدور       شود، رعايت درجه مستقيماً به بيرون باز مي

  .)درهاي بيروني كه استثناء شده، بايد در طبقة همكف باشند( الزامي نيست

واقـع اسـت، نيـازي بـه     ) م(در موردكريدوري كه درون واحد مسكوني يا خواب در تصرف گروه  .2
  .بندي مقاومت در برابر آتش نيست درجه

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

، 18-3-3-6-3 بندقرار دارد و طبق شرايط ) ح(ريدورهاي واقع در فضايي كه در تصرف گروه ك .4
  .بندي مقاومت در برابر آتش ندارد تنها يك راه خروج براي آن الزم است، نيازي به درجه
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  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  آ، ت، ح، ص، ك، ف، ن

 5/0 1 20بزرگتر از  م

 -  1 ر بار تصرفيه 4-، د 2- د

  1 مجاز نيست ر بار تصرفيه 3- ، د1- د
  .كه به طور كامل به شبكه بارنده خودكار استاندارد مجهز باشنديي ها ساختمان: الف

  

  عرض كريدور 5- 3-6-3-2
هـايي كـه    تعيين شود و به طور كلي،عرض كريـدور  6-6-3حداقل عرض كريدور بايد مطابق بخش 

  .باشد متر سانتي 110قابل دسترس بودن آنها  الزامي نيست، نبايدكمتر از 

  :ها تبصره
بـرداري از   كشـي و بهـره   براي دسترسي به تجهيزات برقي، مكانيكي يا لوله كريدورهايي كه فقط .1

  .متر سانتي 60 حداقل :شود آن، استفاده مي
  .متر سانتي 90 حداقل :نفر يا كمتر 50براي بار تصرف  .2
  .متر سانتي 90 حداقل :داخل يك واحد مسكوني .3
  .متر سانتي 240 حداقل :نفر يا بيشتر 100، با كريدوري با ظرفيت الزامي )آ(در گروه  .4
هاي بهداشـتي از بيمارهـاي    ، مراكز مراقبت)د(هاي مربوط به بخش جراحي در گروه  در كريدور .5

 حـداقل  :هاي پزشكي سرپايي كه قادر به مراقبت از خود نيسـتند  كننده مراقبت غيردائم دريافت
  .متر سانتي 180

 245 حـداقل  :نهـا  الزم اسـت  جـايي تختخـواب در آ   يي كـه جابـه  هـا  مكـان ، در )2-د(در گروه  .6
 .متر سانتي
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  ها پيوستگي كريدور 3-6-3-2-6
بندي مقاومت در برابر آتش بايد از نقطة ورود تـا خـروج پيوسـته باشـند و      هاي داراي درجه كريدور

  .هاي واسط نبايد ميان آنها فاصله بيندازد اتاق
هـا سـاخته    هاي پذيرش، كـه مطـابق بـا الزامـات كريـدور      هاي انتظار، سرسراها، يا اتاق اتاق :تبصره

مي تـوان در  ، شده است تأميناند و از نظر محافظت در برابر آتش همان سطح الزامات در آنها   شده
  .مسير كريدور قرار داد

  پله به راه واحدها ورود مستقيم 3-6-3-2-7
شـده   و با شرايط تعيـين  ها تصرفكه در برخي  مگر آن ،پله مجاز نيست راهورود مستقيم از واحدهابه 

  . مجاز دانسته شده باشد
  
  خروج 3-6-3-3
  كليات 3-6-3-3-1

از خـروج نبايـد بـراي    . مطابق باشند 19-3-3-6-3تا  1-3-3-6-3ي ها بندها بايد با شرايط  خروج
چنانچـه  . هيچ منظور ديگري كه با عملكرد آن به عنوان راه خروج تداخل داشته باشد، استفاده شود

گردد، اين سطح محافظتي  يا لحاظ مي تأمينمحافظت در برابر آتش براي خروج سطح مشخصي از 
  .نبايد تا زمان رسيدن به تخلية خروج كاهش يابد

هـاي بيرونـي    واقـع در جـداره  (هـاي خـروج    درگـاه : شدة ايـن مقـررات عبارتنـد از    تأييد هاي خروج
ي خـروج كـه در برابـر    هـا  پلكـان و  هـا  شـيبراه   هـاي افقـي،   خروج  هاي خروج، ، گذرگاه)ها ساختمان

  .  هاي بنا محافظت شده باشند هاي احتمالي در ساير قسمت سوزي آتش
  ها محافظت خروج 3-6-3-3-2

 "هـا  بخـش جـدا كـردن از ديگـر    "ها بـه روش   مواردي كه در اين مقررات، محافظت خروجدر تمام 
، به تناسب و بر 19-3-3-6-3تا  3-3-3-6-3رعايت مقررات مندرج در بندهاي   باشد، تصريح شده

  .حسب نياز، الزامي است
  دوربندهاي الزامي خروج 3-6-3-3-3
دوربندهاي . ي داخلي خروج بايد با موانع حريق دوربندي شوندها شيبراههاي داخلي خروج و  پله راه 

هـا در   پله سازند و راه به يكديگر مرتبط ميزمين باالتر از تراز قائم، كه چهار طبقه يا بيشتر را   خروج
ساختارهاي غير قابل سوختن داراي حداقل دو سـاعت مقاومـت در   ي مخاطره آميز، بايد با ها تصرف

را به يكديگر مرتبط تراز زمين  يروقائم كه كمتر از چهار طبقه   دوربندهاي خروج. برابر آتش باشند
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هـا در ايـن محاسـبه     طبقـه  نيم. ، بايد داراي حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش باشندكنند مي
. دوربند خروج نبايد، به جز راه خـروج، بـراي هـيچ هـدف ديگـري اسـتفاده شـود       . شود منظور نمي

  .ساخته شوند) ديوارهاي مانع آتش( 5-8-3بايد مطابق با الزامات بخش دوربندها 

  :ها تبصره
  :دوربند پلكان در موارد زير الزامي نيست

اسـت و فقـط    10، كه بار تصـرف آن كمتـر از   )د(و ) خ(ي ها تصرفگروه  غير ازيي ها تصرفدر  .1
  .يك طبقه باالتر از سطح تخليه خروج قراردارد

ي خروج به طور كلي بـه  ها راهي ها بخش، كه در آن تمام )5-ت(ي گروه ها ساختمانهاي  خروج .2
  .شوند فضاي بيرون باز مي

و واحـدهاي خـواب در   ) 2-م(ي داخل واحد مسكوني تكي يا واحـد خـواب در تصـرف    ها پلكان .3
  ).1-م(ي گروه ها تصرف

 2-6-8-3 ندبشوند، در صورتي كه با شرايط  يي كه جزو راه خروج الزامي محسوب نميها پلكان .4
  .مطابقت داشته باشند

  .شود هاي پاركينگ باز كه تنها براي اين سازه از آنها  استفاده مي ي موجود در سازهها پلكان .5
ي خـروج كـه مـرتبط    هـا  پلكـان درصـد   50، حداكثر )د(و ) خ(هاي  يي به جز گروهها تصرفدر  .6

رط آن كـه حـداقل دو راه   توان بدون دوربند ساخت، به ش كنندة دو طبقه متوالي هستند را مي
همچنين ايـن دو  . شده باشد تأميني بدون دوربند است، ها پلكانخروج از هر دو كف كه داراي 

  .ي ديگر باز باشندها كفطبقه نبايد به 
سـازند و كـل    ي داخلـي راه خـروج فقـط طبقـات اول و دوم را مـرتبط      هـا  پلكاندر صورتي كه  .7

هـاي   در صد پلكان 50مجهز باشد، محدوديت  شده تأييدساختمان نيز به شبكة بارندة خودكار 
  .خروج وجود ندارد

  بازشوها 3-6-3-3-4
بازشـوهاي واقـع در   . محافظـت شـوند   11-8-3بازشوهاي دوربند خروج بايد مطابق الزامات بخـش  

دوربندهاي خروج بايد از نظر تعداد به حداقل مورد نياز محدود شده و تمام آنها با درهاي مقـاوم در  
اگر عملكرد بنا ايجاب كند كه اين درها به طور . شده محافظت شوند تأييدي شو آتش خودبسته برابر 

در اين موارد، بايد . از درهاي خودكار بسته شو استفاده كرد توان ميدر آن صورت   معمول باز باشند،
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ز حريق، اتخاذ شـده  تمام تدابير ايمني الزم براي اطمينان از بسته شدن به موقع درها در مواقع برو
  .باشد

  منافذ در دوربند خروج 5- 3-6-3-3
  :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  براي عبور كانال) الف
  ؛باشددر درون دوربند خروج ضروري اعالم شده 

  ؛نشاني هاي آتش هاي مربوط به شبكه براي عبور لوله) ب
  .هاي برق ويژة فضاي خروج براي عبور لوله) پ

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

با مواد مناسب كه از گسترش حريق  9-8-3نفوذ بايد مطابق بخش هاي  روزنه  در تمام موارد فوق،
  .آتش بندي، دودبندي و محافظت شوند  جلوگيري نمايد، به طور كامل 

  بازشوهاي ارتباطي بين دوربندهاي مجاور 6- 3-6-3-3
ايجاد هرگونه بازشوي ارتباطي يا روزنة نفوذ بين دو دوربند خروج مجاور هم، كه با يك ساختار از  

  .ممنوع است  شوند، يكديگر جدا مي
  كاري دوربندها نازك 7- 3-6-3-3
، كه ضوابط ايـن مقـررات، دوربنـدي و    )گذرگاه خروج، خروج افقي  پلكان خروج،(ها  در تمام خروج 

بايـد بـراي جلـوگيري از گسـترش آتـش و دود، مصـالح         لزامي اعالم كرده باشـد، جداسازي آنها را ا
  .مطابقت داشته باشد 7-3ها با الزامات فصل  كاري ديوارها و سقف نازك

  بدون مانع بودن 3-6-3-3-8
فضاهاي داخل دوربندهاي خروج بايد كامالً آزاد و بدون مانع باشند و همچنين براي مقاصدي مانند 

  .ها يا پاگردها استفاده نشوند ن كاال روي سطح پلهانبار كرد
  ها پلكانعاليم شمارة طبقه در  3-6-3-3-9
بايـد   ،اي واقع شـود  طبقه و بيشتر از تراز زمين، هر پاگرد پله كه همسطح طبقه 4در تمام بناهاي  

قـة  همچنين اين عالمت بايـد موقعيـت طب  . داراي عالمتي باشد كه شمارة آن طبقه را مشخص كند
متـري از كـف    5/1عالمت بايد در ارتفـاع تقريبـاً   . تخلية خروج و جهت رسيدن به آن را نشان دهد

تمام شدة پاگرد و در موقعيتي نصب گردد كه در هر شرايطي از جمله باز يا بسته بـودن درهـا، بـه    
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 9-6-3 بخـش شـده در   با الزامات روشـنايي بيـان  مطابق روشنايي اين عاليم بايد . راحتي ديده شود
  .باشد

  مشخص ساختن تخلية خروج 3-6-3-3-10
در سـطح    تر از تراز تخلية خروج ادامـه دارد،  طبقه پايين  در بناهايي كه پلكان خروج تا بيش از نيم 

نصب شـود و بـه عـالوه     9-3-3-6-3تخلية خروج بايد يك عالمت مطابق مشخصات مندرج در بند
ر، پارتيشن و نظاير آن قرار داده شود تا از به اشـتباه رفـتن   يك مانع فيزيكي قابل عبور نيز، مانند د

  .متصرفان جلوگيري كند
  خارجي شيبراهپلكان و  3-6-3-3-11

ي خارجي خروج نبايد به عنوان جزئي از راه خـروج  ها شيبراهو  ها پلكان، )2-د(ي گروه ها تصرفدر 
 23طبقه و ارتفاع حداكثر  6حداكثر  ي دارايها براي ساختمان ها تصرفسايردر . الزامي به كار روند

ي خارجي خروج، به عنـوان جزئـي از راه خـروج    ها شيبراهو  ها پلكانتوان از  ، ميروي تراز زمين متر
  :كه داراي مشخصات زير باشند الزامي استفاده كرد، به شرط آن

ـ    2راه خارجي توسط ديواري با حداقل ساختار پلكان و شيب) الف ر آتـش از  سـاعت مقاومـت در براب
متـر   3ترين بازشوي محافظـت نشـده در نمـا دسـت كـم       فضاهاي داخلي جدا شده و از نزديك

كـه بـراي خـروج از    تعدادي بايد به  دوربندتعداد بازشوهاي تعبيه شده در  .فاصله داشته باشند
  ؛، محدود شودفضاي متصرف عادي ضروري است

 5/3طرف باز بايد در مجمـوع داراي حـداقل   . بايد حداقل از يك طرف به فضاي خارج باز باشند) ب
در سطح باز الزامي، بايد نـرده  . متر مربع سطح باز در تراز هر كف و يا تراز هر پاگرد مياني باشد

اگرد تعبيـه  يا بيشتر، در باالي كف مجاور يا تراز پـ  متر سانتي 110جان پناه يا حفاظ با ارتفاع  
  ؛شود

ي ديگر در همان ها ساختمانمتر از حدود زمين مجاور و  3خارجي بايد حداقل  شيبراهو   پلكان) پ
، ديوارهـاي خـارجي و بازشـوهاي    3-8-3زمين فاصله داشته باشـد مگـر آنكـه مطـابق بخـش      

  ؛شده باشند ساختمان مجاور بر اساس فاصلة مجزاسازي حريق محافظت 
پلكان يا شيبراه خارجي به بام بخش ديگري از بنا، يـا بـام بنـاي مجـاور منتهـي      در صورتي كه ) ت

اي ارتباط  شود، بام مورد نظر بايد داراي ساختار مقاوم حريق بوده و به راه خروج ايمن و پيوسته
  ؛داشته باشد

غير در . يا از طريق يك فضاي باز به بيرون ساختمان تخليه شود پلكان خارجي خروج مستقيماً) ث
    شده از فضـاي تخليـه   تأييدشوي  خودبسته شو يا خودكاربستهاين صورت بايد به وسيله يك در 

    .جدا شود
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  گذرگاه خروج 3-6-3-3-12
توان به عنـوان بخشـي از    را مي اينچنينهاي  زيرگذرها، روگذرها و ديگر گذرگاه راهروها، سرسراها،  

كه عالوه بر مقررات كلـي، بـا ديگـر ضـوابط      خروج محسوب و مورد استفاده قرار داد، مشروط بر آن
و بـا سـاختار غيـر قابـل     ها نيز مطابقـت داشـته باشـند     تصريح شده در اين مقررات در مورد خروج

  .زا شوندمج و با مقاومت الزم در برابر آتش مطابق با الزامات اين مبحثسوختن 
  عرض گذرگاه خروج 3-6-3-3-13
 5-6-3هـاي  بخـش عرض هر گذرگاه خروج بايد مطابق ظرفيت خروج در نظر گرفته شود و مطابق  
اين عرض در . براي بيشترين تعداد متصرفاني كه ممكن است از آن عبور كنند، كافي باشد 6-6-3و

كـه در ايـن صـورت     50باشد، به جز براي بار تصرف كمتر از  متر سانتي 110هر حال نبايد كمتر از 
در مواردي كه گذرگاه خروج در انتهاي چنـد خـروج واقـع    .گرفت متر سانتي 90آنرا حداقل  توان مي

  .هاي منتهي به آن باشد عرض آن بايد دستكم برابر مجموع پهناي الزامي تمام خروج  گردد،
  ساختارگذرگاه خروج 3-6-3-3-14

سـاعت در   1هايي با مقاومت حـداقل   و سقف ها كفهاي خروج بايد داراي ديوارها،  ي گذرگاهدوربند
. برابر آتش بوده و در هر حال نبايد از مقاومـت الزامـي دوربنـد خـروج متصـل بـه آن كمتـر باشـد        

  .از نوع ديوارهاي مانع آتش باشد 5-8-3هاي خروج بايد مطابق با شرايط بخش  ديوارهاي گذرگاه
  بازشوها در گذرگاه خروج 3-6-3-3-15

هاي خـروج،   در گذرگاه. محافظت شود 11-8-3بازشوي گذرگاه خروج بايد مطابق با الزامات بخش 
، بايد به تعدادي محدود شود كـه  )بازشوهاي بيروني كه در معرض خطر نيستندآن به جز (بازشوها 

براي خروج از گـذرگاه خـروج   براي دسترس به گذرگاه خروج از فضاهاي معمول تحت تصرف و نيز 
  . هستند ضروري

  منافذ در گذرگاه خروج 16- 3-6-3-3
هاي خروج ممنوع است، به جز براي درهاي خـروج الزامـي،    ايجاد هرگونه سوراخ و بازشو در گذرگاه

نشاني  هاي آتش كشي شبكة بارندة خودكار، لوله هاي الزم براي ايجاد فشار هوا، لوله تجهيزات و كانال
نشاني و سيستم برق گذرگاه خروج استفاده  ها براي سيستم ارتباطي آتش هاي برق، كه از آن كانالو 

ايـن منافـذ بايـد مطـابق     . شـوند  متر مربع ختم مي 01/0شود و به يك جعبه فوالدي با حداكثر  مي
اگر دو گذرگاه خروج در مجـاورت يكـديگر باشـند، نبايـد بـين آنهـا       . محافظت شوند 9-8-3بخش 

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

شده مطابق   تأييدمستقل   هر طبقه، بر اساس بار تصرف همان طبقه، بايد داراي حداقل تعداد خروج
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بقـه بـه ايـن تعـداد خـروج      ها و فضـاهاي موجـود در آن ط   بوده و كليه اتاق 17-3-3-6-3با جدول
تعداد خروج . مشخص شده است 18-3-3-6-3 بنددسترسي داشته باشند، مگر موارد استثنا كه در 

هاي برخي مساجد كه گاهي اوقات  مانند بام(شده نيز بايد مانند طبقات محاسبه شود هاي تصرف  بام
بناها كه بـراي پـذيرايي مـورد     هاي بعضي شود، يا بام براي اجراي مراسم مذهبي از آنها استفاده مي

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

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

1-500  2  

501-1000  3  

  4  1000بيش از 

  ي با يك خروجها ساختمان 3-6-3-3-18
  :تنها يك خروج كافي است ي زيرها ساختماندر 
، بـه شـرط آنكـه بـيش از يـك طبقـه       18-3-3-6-3ي شرح داده شده در جـدول  ها ساختمان -1

  .زيرزمين نداشته باشند
و  5-2-11-6-3تـا   3-2-11-6-3 بنـدهاي ي مسكوني آپارتماني مطابق با شـرايط  ها ساختمان -2

 .4-11-6-3 بندي مسكوني يك و دو خانواري مطابق ها ساختمان

  يك خروجداشتن تنها ي غير مسكوني مجاز براي ها ساختمان: 18-3-3-6-3 جدول

 تصرف
تعداد طبقه حداكثر 

 زمينساختمان از تراز 

            حداكثر متصرفان  در هر طبقه 
 فاصلة پيمايشو 

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  50 2  آ، ت، ح، ص، ك، ف

 طول مسير پيمايشمتر  5/7متصرف و  3 1 خ

 طول مسير پيمايشمتر  30متصرف و  30 2ن

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  30 3 ص، ك، ن

 طول مسير پيمايشمتر  23متصرف و  30 4  ح
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  هاي افقي خروج19- 3-6-3-3
خروج افقي، عبارت است از خروج از يك بنا به مكاني امن در برابر حريق واقـع در بنـايي ديگـر، يـا     

ـ  ميخروج افقي . باشد درهمان بنا، كه سطح كف آنها تقريباً دريك تراز واقع شده  د راهـي باشـد   توان
مكاني امـن درهمـان     كه با عبور از ميان موانع حريق يا با دور زدن حريق از طريق گذرگاه خروج به

سطح باشند و ثانياً مكـان دوم   آن دو بخش يا مكان تقريباً هم كه اوالً بنا منتهي شود، مشروط بر آن
شده، ايمني كافي در برابر آتش و دود ناشـي از وقـوع حريـق در     عنوان يك فضاي محافظت بتواند به

  .كند تأميني واقع درآن بنا را ها بخشبخش ديگر و تمام 
  ظرفيت راه خروج افقي 3-6-3-3-19-1
عنوان جانشـين بخشـي    ي خروج هربنا، خروج افقي را مي توان بهها راهدر طرح و محاسبة ظرفيت  

 شيبراهپلكان، (ي خروج بنا ها راهكه ظرفيت ديگر  آن از راه خروج مورد استفاده قرارگيرد، مشروط بر 
دكل ظرفيت راه خروج مـورد نيـاز تمـام بنـا     درص 50از ) شوند هايي كه به بيرون بنا باز مي و درگاه

  .كمتر نباشد

  :ها تبصره
هـاي الزم از سـاختمان يـا     هاي افقي مجاز است كه دو سوم خروج ، خروج)2-د(در تصرف گروه  -1

  .طبقه را شامل شود
هـاي الزم را تشـكيل    درصـد خـروج   100هاي افقي مجاز است كه  خروج) 3-د(در تصرف گروه  -2

هاي مجاور، به ازاي هر متصـرف، در هـر طـرف     تصرف، الزم است براي كل افراد حوزهدر اين . دهد
  .متر مربع فضاي قابل دسترس در نظر گرفته شود 6/0خروج افقي، حداقل 

  خروج الزامي عالوه بر خروج افقي 3-6-3-3-19-2
ي مـرتبط  بخش از بنا و هر منطقة حريق در داخل بنا كه بـراي آن اسـتفاده از يـك خـروج افقـ      هر

كم داراي يك خروج ديگر، مانند پلكان خروج يا درگاه منتهي به بيرون  منظور شده است، بايد دست
عنـوان بخشـي از منطقـة حريـق      باشد، در غير اينصورت، آن منطقة حريق بـه وجود داشته بنا، نيز 

  .مجاور كه داراي پلكان يا درگاه خروج منتهي به بيرون است، محسوب خواهدشد
  راه عبور از هر دو طرف خروج افقي 3-6-3-3-19-3
اي طرح و تنظيم شود كه از هر دو طرف آنها راه عبور پيوسـته و قابـل    گونه هاي افقي بايد به خروج 

  .بيرون بنا در طرف ديگر فراهم باشد هاي منتهي به دسترسي تا يك پلكان خروج، يا ديگر خروج
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  فقيتن خروج اگرف فضاي پناه 3-6-3-3-19-4
فضاي پناه گرفتن خروج افقي بايد مكاني در همان ساختمان، يا در فضاهاي عمـومي تصـرف شـده    

شدة متعلق بـه  دادن بار تصرف اصلي فضاي پناه گرفتن به اضافة بار تصرف برآورد باشد و براي جاي
ريـق  ح  بار تصرف مورد انتظار از منطقـه . ، كافي باشد)سمت ديگر خروج افقي(منطقه حريق مجاور 

 .گـردد  شوند برآورد مـي  مجاور، بر اساس ظرفيت درهاي خروج افقي كه به فضاي پناه گرفتن باز مي
  .منطبق باشد 6-10-6-3گرفتن بايد با الزامات قسمت  فضاي پناه

  مساحت كف فضاي پناه گرفتن 3-6-3-3-19-5
متر مربع به ازاي هر متصرف كه در آنجا  28/0گرفتن بايد برابر با  مساحت خالص كف فضاهاي پناه 

ها، در ايـن   ها يا حياط ، آسانسورها و ديگر شفتها پلكانفضاهاي . شود، محاسبه گردد جاي داده مي
  .شوند محاسبه منظور نمي

هـر متصـرف بايـد بـه شـرح زيـر       ، سطح خالص كف به ازاي )3-د(و ) 2-د(ي ها تصرفدر  :تبصره
  :شود تأمين
  .متر مربع به ازاي هر متصرف 6/0، برابر با )3-د(ي گروه ها تصرفبراي  .1
 .متر مربع به ازاي هر بيمار كه براي جابجايي به كمك نياز دارد 5/1، برابر با )2-د(در گروه  .2

وي بايد با تخت صورت متر مربع به ازاي هر بيمار كه جابجايي  0/3، برابر با )2-د(در گروه  .3
 .گيرد

  خروج افقي سمتاختالف سطح در دو  3-6-3-3-19-6
هـا فقـط    باشد، كف خروج افقي، اختالف سطح وجود داشته سمت هاي واقع در دو چنانچه بين كف 

  .پله ممنوع است در اين موارد طرح و اجراي . به هم مربوط شوند شيبراهبايد با 
  جداسازي خروج افقي 3-6-3-3-19-7

بايد مطـابق   ،اند يا فضاهاي پناه گرفتن كه توسط يك خروج افقي به يكديگر وصل شده ها ساختمان
ساعت مقاومـت در برابـر آتـش از يكـديگر      2، با يك ديوار مانع آتش و داراي حداقل 5-8-3بخش 

گـردد و از نـوع    محافظـت  11-8-3بازشوي ديوارهاي خروج افقي نيز بايد مطابق بخـش  . جداشوند
  .شده باشد تأييدشوي متصل به سيستم كشف دود  شو يا خودكاربسته خودبسته

در تمام طبقات ساختمان امتداد يابد، مگر در جـايي كـه    قائمجداسازي خروج افقي بايد به صورت 
اي از آن  ساعت مقاومت در برابر آتش بوده و هـيچ بازشـوي محافظـت نشـده     2مجموعة كف داراي 

  .عبور نكند



 هاي خروج از بنا و فرار از حريق راه 3-6

81 

اند بايد از يك ديوار خارجي تا ديـوار   ديوارهاي خروج افقي كه به شكل ديوار مانع آتش ساخته شده
د، به طوري كه فضاي كفي را كه خروج افقي در آن واقع است، بـه طـور   خارجي ديگر پيوسته باشن

  .كامل به دو قسمت تقسيم كند

  فرار پلكان3-6-3-3-19-8
در خـارج سـاختمان نصـب     فرار كه معموالًكان هاي باز فلزي موسوم به پل بر اساس اين مقررات، پله

ررات يي كه پس از ابـالغ ايـن مقـ   ها ساختمانخروج الزامي در   شوند، به عنوان بخشي از يك راه مي
  .ندشو شوند محسوب نمي ساخته مي

    خروج هيتخل 3-6-3-4
  كليات  3-6-3-4-1

مگر آن كـه در ايـن مقـررات تحـت       هر خروج بايد به طور مستقيم به بيرون ساختمان تخليه شود،
تخلية خـروج بايـد در تـراز زمـين باشـد يـا دسترسـي        . دديگري تصريح شده باش  شرايطي به گونة

  .تخلية خروج نبايد دوباره به داخل ساختمان وارد شود. مستقيم به آن را فراهم سازد

  :ها تبصره
درصد تعداد و ظرفيت دوربنـدهاي خـروج مجـاز اسـت كـه از       50، حداكثر )3-د(به جز تصرف  -1

ساختمان خارج شود، به شرط آن كه تمام شرايط زيـر  يي در تراز تخلية خروج، از ها مكانميان 
  :رعايت شود

اين راه بايـد از  . دوربندهاي خروج، از يك راه آزاد و بدون مانع به بيرون ساختمان خارج شوند 1-1
  .نقطه انتهايي دوربند خروج به سادگي قابل مشاهده و تشخيص باشد

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

كل مسير خروج از دوربنـد خـروج در تـراز تخليـه، توسـط شـبكة بارنـدة خودكـار اسـتاندارد           1-3
تراز تخلية داراي دسترس به ايـن مسـير خـروج،    واقع در ي ها بخشتمام . محافظت شده باشد

استاندارد محافظت شوند، يا مطابق بـا الزامـات دوربنـدهاي     بايد كامالً با شبكة بارندة خودكار
  .خروج از مسير خروج جداسازي شوند

درصد تعداد و ظرفيت دوربنـدهاي خـروج    50تحت نظري، حداكثر /ي بازداشتيها تصرفبه جز  -2
خارج شوند، به شرط آن كه تمام ) هال يا فضاي ورودي كوچك(مجاز است از طريق يك دهليز 

  :را دارا باشند شرايط زير
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توسط سـاختاري بـا مقاومـت در برابـر آتـش      ) هال يا فضاي ورودي كوچك(كل فضاي دهليز  2-1
  .معادل با دوربند خروج از فضاهاي زيرين جدا شده باشد

متـر و طـول آن    3تـر از   از بيرون ساختمان بـزرگ ) هال يا فضاي ورودي كوچك(عمق دهليز  2-2
  .متر نباشد 9بزرگتر از 

دقيقـه در برابـر    20توسط ساختاري با مقاومـت  )  هال يا فضاي ورودي كوچك(ضاي دهليز ف 2-3
  .هاي تراز تخليه خروج جدا شده باشد آتش از ساير قسمت

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

تحت نظري، تمام دوربندهاي خروج مجاز است كه بـا رعايـت شـرايط    / ي بازداشتيها تصرفدر  -3
، 2-4-3-6-3بنـد   تبصـره ي امن مطـابق  ها مكاناز طريق دهليزهايي، به  تبصرهمندرج در اين 

  .منتهي شود
بـاز اتومبيـل هسـتند و مجمـوع بـار       پاركينگيي كه به طور كامل داراي تصرف ها ساختماندر  -4

 بـه دتوان مـي هـا   نفر بيشتر نيست، خروج 50ي خروج كه بايد تخليه گردند از ها راهتصرف  نهايي
  .طبقه تراز تخليه خروج باز شود

  دسترس بدون مانع به معبر عمومي 3-6-3-4-2
چه به صورت فضاهاي داخلي و سرپوشيده و چه به صورت حياط و   هاي تخلية خروج، تمام قسمت 

اي طرح و اجرا شوند كه راهي ايمن، بدون مانع و قابل تشـخيص بـه معبـر     محوطة باز، بايد به گونه
هـا و   عـرض و ظرفيـت تخليـة خـروج نبايـد از مجمـوع عـرض       . شود تأمينعمومي براي متصرفان 

  .هاي منتهي به آن كمتر درنظر گرفته شود هاي خروج ظرفيت

يك دسترس آزاد بـدون مـانع    تأمينتحت نظري كه /ي بازداشتيها تصرفدر مواردي مانند :تبصره
  :به معبر عمومي امكان نداشته باشد، بايد يك فضاي ايمن داراي تمام شرايط زير فراهم گردد

متر مربع به ازاي هر نفـر   28/0گنجايش كافي براي جاي دادن افراد موردنظر، حداقل به ميزان  -1
  .را داشته باشد

  .ختماني كه نياز به خروج دارد، قرار داشته باشدمتر از سا 15در همان ملك و در فاصله حداقل  -2
گـرفتن از   طور مرتب حفظ و نگهداري شده و به عنوان يك مكـان ايمـن بـراي پنـاه      همواره به -3

  .حريق مشخص شده باشد
 .يك مسير تردد ايمن و بدون مانع از ساختمان داشته باشد -4
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  محل تخلية خروج 3-6-3-4-3
ي ديگـر  ها ساختمانمتر از مرز زمين مجاور و  3بايد حداقل  ها شيبراهو  ها پلكانهاي بيروني،  بالكن

، ديوارهـاي خـارجي و   4-8-3در همان زمـين فاصـله داشـته باشـند، مگـر آن كـه مطـابق بخـش         
  .شده باشند بازشوهاي ساختمان مجاور، بر اساس فاصله مجزاسازي حريق، محافظت 

  وجباز بودن اجزاي تخلية خر 3-6-3-4-4
اجزاي تخلية خروج بايد به اندازه مناسب به بيرون بـاز باشـند تـا تجمـع دود و گازهـاي سـمي بـه        

  .كمترين حد ممكن برسد
  حياط يا محوطة خروج 3-6-3-4-5

ي خروج به عنوان بخشي از تخليه خروج به كار ها راهيا حياط خروج، كه در سيستم   محوطه، صحن
  .مطابقت داشته باشند )4-3-6-3(بندن ايالزامات تمام روند، بايد با  مي

  پهناي حياط يا محوطة خروج 3-6-3-4-6
تعيين گردد، اما اين پهنا، جز در مواردي كه  6-6-3پهناي صحن يا حياط خروج بايد مطابق بخش 

هاي خروج مربـوط بـه    حياط. باشد متر سانتي 110در اين بخش مشخص شده است، نبايد كمتر از 
صحن يا حيـاط خـروج،    الزاميدر پهناي .باشند متر سانتي 90نبايد داراي عرض كمتر از ) ف(گروه 

  .هيچ مانعي وجود داشته باشد متر سانتي 210نبايد تا ارتفاع 
زم را هاي دستگرد نبايد پهنـاي ال  ميلهطور  هميندرها هنگامي كه به طور كامل باز باشند و :تبصره

درها در هر وضعيتي نبايد بيش از نصف عـرض الزم را كـاهش   . كاهش دهند متر سانتي 18بيش از 
ها و تزئينات مشابه مجازاست از هر طرف  بري اي، از قبيل نقش هاي غيرسازه آمدگي پيشساير . دهند

  .متر به درون پهناي الزم پيشروي داشته باشند ميلي 40
صحن خروج از حداقل پهناي الزم بيشتر باشد، و در امتداد مسير تردد در جايي كه پهناي حياط يا 

 90پهنا بايد بـه وسـيله يـك حفـاظ بـا حـداقل       . يابد، اين كاهش بايد تدريجي باشد خروج كاهش 
درجه  نسبت به محـور حيـاط يـا صـحن      30اي بزرگتر از  ارتفاع تغيير كند و نبايد زاويه متر سانتي

در هيچ حالتي نبايد پهناي حيـاط خـروج كمتـر از    . ردد خروج ايجاد كندخروجي در امتداد مسير ت
  .پهناي حداقل الزامي شود

متـر پهنـا    0/3در جايي كه صحن يا حياط خروج مربوط به كل ساختمان يا بخشي از آن كمتـر از  
 0/3، تا ارتفاع حداقل 4-8-3داشته باشد،  ديوارهاي خارجي حياط خروج بايد مطابق شرايط بخش 

ساعت مقاومت در برابر آتش باشند و بازشوهاي موجود در آن  1متر باالي كف حياط داراي حداقل 
  .دقيقه  مجهز باشند 45شو به ميزان  هاي محافظ بازشو، از نوع خودبسته بايد به سيستم



 مبحث سوم

84 

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

  
    راه خروج دهنده ليتشك ياجزا 3-6-4
    اتيكل 3-6-4-1

بايد بـا مقـررات   ) 1-3-6-3به بند مراجعه شود (گانة راه خروج  ي سهها بخشدهندة  اجزاي تشكيل
ي خـروج، بـر حسـب نـوع     هـا  راهاين بخش مطابقت داشته باشند، مگر آن كه در ضوابط اختصاصي 

شده باشد كه در اين صورت مقرراتـي بايـد مـالك عمـل قـرار       بيانمقررات ويژه و متفاوتي ، تصرف
  .كند مي تأمينگيرد كه ايمني بيشتر را 

  
    درها 3-6-4-2

  .ي خروج بايد مطابق الزامات اين بخش باشندها راهدرهاي 
بايـد  اين درهاي اضافي نيـز  اهداف خروج، درهاي اضافي نيز تعبيه شود،  تأميندر صورتي كه براي 

ي خـروج بايـد كـامالً از سـاختارها و تزئينـات مجـاور       ها راهدرهاي . مطابق الزامات اين بخش باشد
. ي خروج قابل تشخيص باشندها راهمتمايز باشند، به طوري كه اين درها به راحتي به عنوان درهاي 

ايـن درهـا نبايـد بـا     . كننده نصب شود ي خروج نبايد آينه يا ساير مواد منعكسها هرابر روي درهاي 
  .پرده، آويز، تزئينات و مانند آنها پنهان شوند

  درهاي خروج بيروني  3-6-4-2-1
بايـد حـداقل يـك در بيرونـي      ،رونـد  يا ساختارهايي كه براي تصرف انساني به كار مـي  ها ساختمان

درهاي خروج بيروني بايد مستقيماً به تخليـه خـروج يـا راه    . مطابق الزامات اين بخش داشته باشند
  .عمومي منتهي شوند

  اندازه درها 3-6-4-2-2
شـوند، بايـد بـراي بـار تصـرف       حداقل عرض هر يك از بازشوهاي درهايي كه در راه خروج واقع مي

ي خروج مربـوط  ها راهدرهاي . عرض مفيد داشته باشد متر سانتي 80ت كم مربوط كافي باشد و دس
 متـر  سـانتي  105ها قرار دارند، بايد داراي حداقل  كه در مسير جابجايي تخت) 2-د(به تصرف گروه 
  .بيشتر باشد متر سانتي 120همچنين عرض هيچ لنگة در نبايد از . عرض آزاد باشند

كمتر، چنانچه مورد استفاده افراد معلول جسمي قـرار نگيرنـد،    و متر مربع 5/6فضاهاي با مساحت 
     عرض مفيد دارنـد، بـه راهروهـاي دسـترس خـروج      متر سانتي 60مجاز است با درهايي كه   استثنائاً
  .باز شوند
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هاي داراي درهاي لواليي، عرض آزاد بازشوها بايد بين سطح خارجي در بازشـده در زاويـه    در درگاه
  .گيري شود اندازه) گيرد كه بائوي پيشنه در بر آن قرار مي(در سمت مقابلبه چارچوب درجه، و ل 90

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

  .باشد متر سانتي 205ارتفاع درها نبايد كمتر از 
  يا پاگرد طرفين دركف  3-6-4-2-3

تراز سطح اين كف يا پاگرد پله بايـد در  . در هر طرف در، بايد يك كف يا پاگرد پله قرار داشته باشد
كـم بـه    اي دسـت  ها تـا فاصـله   ايجاد اختالف سطح در دو سمت درگاه. هر دو طرف در يكسان باشد

مگر در مورد   ست، مجاز نيست،تر ا پله، هركدام كه بزرگ اندازه عرض بزرگترين لنگه در يا عرض راه
تر بودن سـطح كـف    هاي يك يا دو خانواري، كه پايين درهاي خروج واقع در جدارهاي خارجي خانه

  .نسبت به سطح كف دروني درگاه بالمانع است متر سانتي 17ها تا حداكثر  بيروني درگاه
رجي كـه مجـاز اسـت شـيبي     هاي خا پاگرد پله در هر دو سمت درگاه بايد تراز باشد، مگر پاگرد پله

  .داشته باشند) درصد 2شيب (واحد افقي  12واحد عمودي در  25/0كمتر از 
زمـاني كـه بـار    . كاهش دهنـد  متر سانتي 0/18درها در حالت كامالً باز نبايد ابعاد الزامي را بيش از 

نصـف عـرض   يا بيشتر باشد، درها در هيچ حالتي نبايد عرض پاگرد را به كمتـر از   50تصرف پاگرد 
 متـر  سـانتي  110طول اين پاگردها در راستاي مسير پيمـايش نبايـد كمتـر از    . الزامي كاهش دهند

  .كافي است متر سانتي 90كه در آنها طول ) 2-م(باشد، به جز واحدهاي مستقل گروه 
  نوع بازشدن در 3-6-4-2-4
بسته شدن، حول محور كناري و كه براي باز و و (تمام درهاي واقع در راه خروج بايد از نوع لواليي  

  :بايد موافق جهت خروج باز شوند درهاي لواليي  باشند، ودر موارد زير،) چرخند در يك جهت مي
  .هاي خروج درهاي واقع در دوربند) الف
  .درهاي واقع در فضاهاي پرخطر) ب
  .نفر و بيشتر باشد 50در جايي كه بار تصرف ) پ

  :در موارد زير استفاده از انواع درهاي غير لواليي براي درهاي واقع در راه خروج مجاز است :تبصره
نفـر يـا    10خصوصي، اداري، كارخانه و انبارها، با بـار تصـرف     اركينگي پها تصرفهر يك از  در -1

  .كمتر
  .شوند ، كه به عنوان محل بازداشت استفاده مي)3-د(ي گروه ها تصرفدر  -2
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  ).2-م(حد مسكوني تكي در تصرف در وا -3
  ).خ(به غير از گروه  ها تصرف، در تمام 11-2-4-6-3 بنددرهاي گردان، مطابق شرايط  -4
  ،)خ(به غير از گروه  ها تصرف، در تمام 12-2-4-6-3 بنددرهاي كشويي افقي، مطابق شرايط  -5
  .13-2-4-6-3تا  11-2-4-6-3ي ها بنددرهاي برقي، مطابق شرايط -6

در مـورد  . نيـوتن باشـد   22نيروي باز كردن درهاي داخلي لواليي بدون بسته كننده، نبايد بيش از 
نيوتن قـرار   67ساير درهاي لواليي، كشويي و تاشو، بايد چفت وقتي آزاد شود كه در معرض نيروي 

ز در آيد، بايد براي آنكه در به حالت كامالً با. نيوتني، بايد در را به حركت در آورد 133نيروي . گيرد
  .نيروها بايد از سمت چفت بر در وارد شوند. نيوتن قرار گيرد 67در معرض نيروي 

  باز شدن از سمت داخل 3-6-4-2-5
نصب و تنظيم شوند كه در تمام اوقات استفاده از   ي خروج، درها بايد طوري طرح، ساخته،ها راهدر 

اي مانند قفل، كلون، كشو و  چ عامل بازدارندهبنا از سمت داخل به آساني قابل باز شدن بوده و هي
  .فرار متصرفان نشود وغيره، مانع خروج به موقع 

  ها ها و چفت قفل 3-6-4-2-6
  :از قفل و چفت استفاده كرد توان ميدر موارد زير، براي جلوگيري از عمل كردن درهاي خروج، 

  ي بازداشت،ها محل. 1
را ) هاي بيروني واقع در جداره(كمتر، در يا درهاي اصلي يا  300ي با بار تصرف ها ساختماندر . 2

  :كننده كليددار مجهز كرد، به شرط آن كه توان از سمت داخل به وسايل قفل مي
  .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  گونه در مواقع قفل بودن درها، كليد همواره بر روي قفل يا در نزديكترين فاصله از در به 2-4

  .قرارگيرد كه هر متصرف در هنگام خروج، بتواند آن را سريعاً يافته و قفل را باز كند
:  يك عالمت با دوام و كامالً قابل رويت، در جهت خروج، بر روي در يا مجاور آن با نوشتة 5ـ2

 25ارتفاع حروف بايد . نصب گردد“ نبايد قفل باشددر هنگام استفاده از ساختمان اين ”
  .متر و حروف به رنگي متضاد با رنگ زمينة تابلو باشند ميلي

  .امكان بازكردن در را فراهم كرد در غياب مسئول ساختمان، بتوان 6ـ2
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  استفاده از كلون يا زنجير ايمني 3-6-4-2-7
هاي يك يا دو  نصب و استفاده از يك كلون، يا زنجير ايمني، فقط براي درهاي خروج واقع در خانه

متل، مسافرخانه و مانند آنها   هاي هتل، مانند آپارتمان، اتاق  خانواري و واحدهاي مسكوني مستقل،
ي از كف تمام شده نصب شود و متر سانتي 120ز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر مجا

  .نيازي به كليد نداشته باشداز داخل بازكردن آن 
  چفت و بست درهاي دولنگه 3-6-4-2-8

چفت، بست و جزئيات اجرايي درهاي دو لنگه واقع در راه خروج بايـد بـه ترتيبـي باشـد كـه بـراي       
بـه طـور مسـتقل بـاز و      هـا،  نيازي به باز كردن لنگة ديگر نبوده و هر كدام از لنگه  لنگه،بازشدن هر 
  .بسته شود

  شو شو و خودكاربسته وضعيت درهاي خودبسته 3-6-4-2-9
گـاه   ي خروج، هـيچ ها پلكانشو واقع در مسير خروج، مانند درهاي واقع در دوربند  درهاي خودبسته

استثنائاً در بناهايي كه محتويات آنها  كم مخاطره يا معمـولي  . نبايد در وضعيت باز نگهداشته شوند
از  تـوان  ميدهد، درها را  تشخيصمرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان باشد و نيز در هر مورد كه 

  .شده باشد تأييدشدن آنها  هكه نظام خودكار بست شو انتخاب كرد، مشروط برآن نوع خودكار بسته
  اي و گردان كاربرد درهاي كشويي، كركره 3-6-4-2-10

ي خروج، بر حسب نوع تصرف، استفاده از درهاي كشـويي  ها راهچنانچه در بخش ضوابط اختصاصي 
حسب مورد بايد بـا ضـوابط عمـومي ايـن بخـش و        اي قائم يا گردان، مجاز اعالم شود، افقي، كركره

  .نيز مطابقت داشته باشد 12-2-4-6-3و  11-2-4-6-3هاي همچنين با بند
  درهاي گردان 3-6-4-2-11

  : درهاي گردان بايد شرايط زير را داشته باشند
درهاي گردان بايد از لحاظ چگونگي نصب، حداكثر تعداد چرخش در دقيقـه، عـرض مفيـد و     -الف

  .شود تأييدتوسط شركت بازرسي ساخت ساير مشخصات، 
  :رعايت ضوابط زير است ي خروج، استفاده از درهاي گردان مشروط بهاه راهدر  -ب
  .گونه درها نباشد ي خروج، بر حسب نوع تصرف، مانع نصب اينها راهضوابط خاص  -1-ب
  .درصد كل ظرفيت الزم خروج بيشتر نشود 50يافته به درهاي گردان از  ظرفيت اختصاص -2-ب
  .شود نفر درنظر گرفته 50ظرفيت خروج هر درگردان حداكثر  -3-ب
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  .واقع نشده باشد برقييا پلة   پله متري از دو انتهاي پاييني يا بااليي آن، راه 0/3در فاصلة  -4-ب
  .به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس در نظر گرفته نشود -5-ب
رايط متري هر درگردان، در همان ديوار، يك در لواليي منطبق بـا شـ   0/3 در فاصلة حداكثر -6-ب
  .ه باشدنصب شد 2-4-6-3 بند
نيـوتن، كـه در محـدوده     580هر در گردان را بايد بتوان به شكل كتابي، با نيرويي كمتـر از   -7-ب
شود، جمع كرد، تـا مسـيرهاي مـوازي خـروج بـا       ي لبه بيروني يك بال بر آن اعمال متر سانتي 5/7

  .شودايجاد  متر سانتي 90مجموع پهناي 
 11-2-4-6-3ر، بر حسب دور در دقيقه، نبايد از مقادير ارائه شده در جدول تعداد گردش د -8-ب

  .بيشتر باشد
  

  سرعت گردش در گردان: 11-2-4-6-3جدول 

  )متر سانتي(قطر داخلي 
  )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  

275  8  9  

290  7  8  

305  7  8  

  
  هاي قائم ها و شبكه درهاي كشويي افقي، كركره 3-6-4-2-12

  :هاي قائم بايد شرايط زير را دارا باشند ها وشبكه درهاي كشويي افقي، كركره
  هاي قائم درهاي كشويي وكركره-الف

هـايي   هاي ايمني با ريل قائم، در درگاه نصب درهاي كشويي با ريل افقي، و همچنين درها و كركره 
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  :به رعايت ضوابط زير است آيند، مشروط  شمار مي كه بخشي از راه خروج به
  .درها بايد برقي باشند ودر صورت قطع برق، به طور دستي و به آساني كار كنند -1-الف
م ازسـمت داخـل بايـد در تمـام     اي قـائ  طرف و درهاي كركره فقي ازهر دودرهاي كشويي ا -2-الف

اوقات تصرف بدون نياز به اطالعات خاص قابل بازشدن باشند و چنانچه عمـوم مـردم در بنـا    
شـو كـه    درهاي كشويي افقي خود بسته. وضعيت كامالً باز ثابت شوند كنند، به رفت و آمد مي

يـا دو    هـاي يـك   ابر حريق دارند و درهـاي واقـع در خانـه   نياز به درجه الزامي محافظت در بر
  .خانواري، ازاين قاعده مستثني هستند

از نصـف ظرفيـت كـل     بينـي شـده اسـت، بـيش     در مواردي كه دو يا چند راه خروج پـيش  -3-الف
  .اي قائم اختصاص داده نشود درهاي كشويي افقي يا كركره هاي خروج به درگاه

برابـر آتـش    مقاومـت در درجه الزامي اين درها داراي مبحث،  اينچنانچه مطابق با الزامات  -4-الف
د، در اين صورت بايد به صورت خودبسته شو يا خودكار بسته شو با فرمان سيستم اعالم نباش

  .به برق اضطراري متصل باشدو  عمل نمايندحريق 
  اي حفاظتي درهاي شبكه -ب

اي  توان در خروج اصـلي درهـاي شـبكه    ، مي)ن(و ) ك(، )ص(، )ح(ي ها تصرف يي باها ساختماندر 
حفاظتي عمودي يا كشويي افقي نصب كرد، به شرط آنكه از طرف داخل ساختمان و بدون استفاده 

در . از كليد يا نياز به اطالعات خاص يا تالش زياد، در طول مدت تصرف فضا، قابـل بازشـدن باشـد   
در . اي بايد به صورت ايمن در حالت كامالً بـاز بماننـد   ان، درهاي شبكهمدت تصرف عمومي ساختم

هـاي   هـا يـا درگـاه    جاهايي كه به دو راه خروج يا بيش از آن نياز است، نبايد بـيش از نصـف خـروج   
  .اي حفاظتي عمودي يا كشويي افقي مجهز شوند دسترس خروج، به درهاي شبكه

  اختالل در جريان برق 3-6-4-2-13
درهاي مجهز بـه سـل   (شود  شدن در استفاده مي تمام مواردي كه از نيروي برق براي باز و بستهدر 

شوند، درهـاي داراي پـادري    فتوالكتريك، درهايي كه با شاسي دستي و به كمك نيروي برق باز مي
ن اي طرح، نصب و نگهداري شود كه درصورت اختالل در جريا ، در بايد به گونه)فشاري و مانند آنها

نيروي الزم بـراي بـاز كـردن    . يا قطع برق، به روش معمولي و به راحتي قابل باز و بسته شدن باشد
نيروي الزم بـراي بـه   . بيشتر باشد 4-2-4-6-3 بندشده در  دستي اين درها نبايد از مقدار مشخص

ت وقتي كه نيـرو از جهتـي كـه خـروج صـور     . نيوتن بيشتر باشد 220حركت در آوردن در نبايد از 
  . شود، بايد در بتواند از هر حالتي به حالت باز شدن كامل درآيد گيرد، به در اعمال مي مي

  سامانه مركزي كنترل3-6-4-2-14
شود،  كننده استفاده مي زمان درها از سامانه مركزي كنترل  در مواردي كه براي باز و بسته كردن هم
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توانـد آنـرا    مـي روانه و كنترل سـاختمان  مرجع صدور پدرهاي خروج تابع ضوابط متفاوتي است كه 
  .تعيين كند

  هاي كنترل گردان دروازه 3-6-4-2-15
هاي كنترل  دروازه  در هر موردي كه طبق ضوابط اين مقررات، نصب درهاي گردان مجاز باشد، نصب

 در ،گيرند طرفه اشخاص مورد استفاده قرار مي گردان يا ساير وسايل مشابه كه براي كنترل عبور يك
كه موقعيت آنها  مـانع خـروج يـا     از كف نيز مجاز است، مشروط بر آن متر سانتي 100تا  70ارتفاع 

هـر دروازه  . صورت آزاد و موافق خروج صورت گيـرد  متصرفان نباشد و چرخش آنها  بهفرار به موقع 
  بـه عرض خروج اختصاص داده شـده   كار گرفته شود و كل متصرف به 50گردان نبايد براي بيش از 

  .درصد كل عرض خروج الزم بيشتر باشد 50ها و ديگر درهاي گردان نبايد از  اين دروازه
  آستانه درها 3-6-4-2-16

متر و در سـاير درهـا،    ميلي 20از  براي درهاي كشويي واحدهاي مسكوني، ارتفاع آستانه نبايد بيش 
هـا بـراي    ل دسـترس بـودن آن  آستانه درهاي واقع در مسيرهايي كه قاب. متر باشد ميلي 12بيش از 

  .افراد معلول الزاميست، بايد با ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران منطبق باشند
، ارتفاع آستانة درهاي خـارجي را، بـه شـرطي كـه در جزئـي از راه خـروج       )2-م(در تصرف :تبصره

  .در نظر گرفت توان ميليمتر مي 20الزامي و درگاه جزو مسير قابل دسترس نباشد، تا 
  آرايش استقرار درها 3-6-4-2-17

چرخـد،   عرض در كه به درون فضا مي به اضافه  متر سانتي 120فاصله بين دو در متوالي بايد حداقل 
  .درهاي متوالي يا بايد در جهت يكسان يا در جهت خارج از فضاي حد فاصل درها بچرخند. باشد

  :ها تبصره
  .باشد متر سانتي 120حداقل فاصله بين درهاي برقي كشويي افقي متوالي بايد  -1
، براي درهاي توري يا درهايي كه براي جلـوگيري  )2-م(در واحدهاي مسكوني مستقل در گروه  -2

با در اصلي نيازي  متر سانتي 120شوند، به حفظ فاصله  از اغتشاش هوا روي در اصلي  نصب مي
  .نيست

به جز درهاي واحدهاي مسـكوني بـا   ) 2-م(واقع در واحدهاي مسكوني مستقل در گروه درهاي  -3
 .قابليت دسترس الزامي

  آالت ارتفاع يراق 3-6-4-2-18
و ساير لوازم و ادوات درها كه براي باز يا قفل كردن در به وسيله افـراد مـورد     ، چفت دستگيره، قفل

از كـف تمـام    متر سانتي 120و حداكثر  متر سانتي 85قل گيرند، بايد در ارتفاع حدا استفاده قرار مي
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شـوند و در شـرايط عـادي كـاربرد      هايي را كه فقط براي امنيـت اسـتفاده مـي    قفل. شده نصب شود
  .در هر ارتفاعي نصب كرد توان ميندارند، 

  
    كانپل 3-6-4-3
  كليات 3-6-4-3-1

هاي واقع در راهروهاي دسترسي به رديف  هاي واقع در راه خروج، به استثناي پله پله ها و راه تمام پله
، بايـد بـا ضـوابط ايـن بخـش      )كه تابع ضوابط خاص خود هستند(ي تجمعي ها تصرفها در  صندلي

  .باشند مطابقت داشته
  . بت باشندهاي واقع در راه خروج، بايد داراي ساختاري پايدار و ثا تمام پله

ها بايد از يك جنس و بـا يـك نـوع پرداخـت بـوده و تـدابير الزم بـراي ممانعـت از          پاخور تمام پله
  .لغزندگي، برروي سطح آنها  اتخاذ گردد

  پله عرض راه 3-6-4-3-2
كه مجموع تعداد متصـرفان   عرض مفيد داشته باشد، مگر آن متر سانتي 110كم  پله بايد دست هر راه

 تـوان  مينفر باشد، كه در آن صورت، عرض مفيد را  50پله كمتر از  كننده از راه ستفادهتمام طبقات ا
هـا و پاگردهـا    پله در هيچ قسمت از طول مسير، نبايد عرض راه. كاهش داد متر سانتي 90به حداقل 
  .كاهش يابد

  ارتفاع سرگير 3-6-4-3-3 
باشد، كه از خط فرضي  متر سانتي 205كم  پله تا سقف باالي آن بايد دست ارتفاع غير سرگير هر راه 

اين حداقل ارتفاع بايد به طور پيوسـته  . شود گيري مي ها، به صورت عمود اندازه كنندة لبة پله متصل
تـرين پلـه،    لوتر از پايينشده باشد و در پايين راه پله، به اندازه يك كف پله ج تأمينپله  در باالي راه
پله و پاگرد نيز وجود داشته  همچنين، حداقل ارتفاع آزاد مذكور بايد در عرض كامل راه. برقرار باشد

  .باشد
  اندازة كف و ارتفاع پله 3-6-4-3-4

ارتفاع هر پله بايد . درصد شيب داشته باشد 2عمق و حداكثر  متر سانتي 28هر كف پله بايد حداقل 
اي تعيين شود كه مجموع اندازة عمـق كـف پلـه و دو     و به گونه متر سانتي 18حداكثر و  10حداقل 

براي ارتفاع پله، بايد فاصلة بين لبه جلويي دو كف پله . باشد متر سانتي 64و 63برابر ارتفاع آن بين 
براي عمق كـف پلـه، بايـد فاصـلة بـين تصـوير قـائم لبـه         . گرفت  متوالي را به صورت عمودي اندازه

  .گيري كرد آمدگي دو كف پلة متوالي را به صورت افقي كامالً مستقيم اندازه يشپ
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  ها يكساني اندازه 3-6-4-3-5
تـرين   تـرين و كوچـك   رواداري بين اندازة بـزرگ . ها بايد يكسان باشد پله  شكل و اندازة ارتفاع و كف

متـر    ميلي 10ها بيش از  پله) بال(ترين كف پله نبايد در هر خيز  ترين و كوچك ارتفاع، يا ميان بزرگ
  .باشد

  :ها تبصره
  .ي تجمعيها تصرفهاي راهرويي، مطابق بخش ضوابط اختصاصي  هاي نابرابر ارتفاع پله اندازه -1
رويـي داراي شـيب در جهـت     رو يا سـواره  در جايي كه پايين يا باالي پله به راهي عمومي، پياده -2

ارتفاع پيشاني باال يا پايين مجـاز اسـت در امتـداد شـيب، تـا      پيوندد،  عمود بر مسير حركت پله، مي
. متر كاهش يابـد  ميلي 100متر به ازاء هر متر پهناي پله، وحداكثر به ميزان  ميلي 80ارتفاع كمتر از

واحـد افقـي    12در چنين حالتي، تغيير ارتفاع پيشاني باال يا پايين نبايد از يـك واحـد عمـودي در    
  .تر باشد پلكان بيشدر عرض ) درصد 8شيب (

  هاي قوسي پله 3-6-4-3-6
ابعاد آن به صورت زير ي خروج در صورتي مجاز است كه ها راههاي قوسي در  طرح و استفاده از پله 

هـر پلـه در فاصـله    ) پاخور(، اندازه كف 4-3-4-6-3شده در بند  ارتفاع آن برابر حداقل گفته: باشد
تـرين   ، و انـدازه كـف در باريـك   متـر  سـانتي  28تر كف پله، حداقل  ي از انتهاي باريكمتر سانتي 30

تفاوت بين بزرگترين عمق كف پله با كوچكترين آن در يك بـال  . متر سانتي 25قسمت آن، حداقل 
متـر   ميلـي  10ترين قسـمت، نبايـد از    از باريك متر سانتي 30پله، در روي يك خط فرضي با فاصله 

  . تر پله نبايد از دو برابر عرض آن كمتر باشد دازة شعاع قوس كوچكبيشتر  و ان
  هاي مارپيچ پله 3-6-4-3-7

ي خروج تنها در واحدهاي مسكوني يا براي فضـايي بـا مسـاحت    ها راههاي مارپيچ در  استفاده از پله
رعايـت   كـه بـا   بـه آن بردار، مجاز اسـت، مشـروط    بهرهنفر  5متر مربع و داراي حداكثر  23كمتر از 

  :شوند ضوابط زير طرح
  .كمتر نباشد متر سانتي 65عرض مفيد پله از ) الف
  .بيشتر نباشد متر سانتي 24ارتفاع هرپله از ) ب
  .كمتر نباشد متر سانتي 200از ) پله قد  راه(ارتفاع مفيد روي پله ) پ
 20، حـداقل  تـرين قسـمت پلـه    از باريـك  متـر  سـانتي  30هرپله، در فاصـله  ) پاخور(اندازه كف ) ت

  .باشد متر سانتي
  .ها يك شكل و يك اندازه باشد تمام كف پله) ث
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  هاي دستگرد نصب ميله 3-6-4-3-8
دسـتگرد    داراي ميله 5-4-6-3 بندي واقع در راه خروج بايد در هر دو طرف مطابق شرايط ها پلكان

 بندهاي عريض بايد مطابق شرايط  دستگرد در پله  هاي بيني ونصب ميله پيش. باشند) نردة دستگير(
  .انجام شود 3-6-4-5-2
  ي خروجها پلكانساختار دوربند و  3-6-4-3-9
يرنـد، بايـد   گ عنوان خروج مـورد اسـتفاده قرارمـي    ي داخلي و خارجي بنا، چنانچه بهها پلكانتمام  

مجزا شوند و با ضوابط منـدرج   ها بخشدوربند و از ديگر  3-3-3-6-3مطابق ضوابط مندرج در بند 
ساختار پلكان بايد در مطابقت با نوع ساختار ساختمان  .باشند نيز مطابقت داشته 3-3-6-3در بند 

دستگردهاي چوبي در تمـام سـاختارها   باشد، در عين حال استفاده از ) 3-3بر اساس ضوابط فصل (
محافظـت   10-8-3 بخشاي داخل شفت پلكان بايد مطابق با ضوابط  اجزاي اصلي سازه. مجاز است

محافظت بـه وسـيله   براي ساير اجزاي پلكان داخل شفت دوربند مطابق با ضوابط اين مبحث، .شوند
ساير تمهيدات محافظتي براي آنهـا  نيازي به شفت پلكان كافي بوده و از نظر مقاومت در برابر آتش 

  .نيست
  شده ارتفاع طي 3-6-4-3-10

حداكثر اختالف تراز دو سطح افقي متوالي شامل كف هر يك از طبقـات و يـا پاگردها،كـه بـا يـك      
نبايـد از  ضمن رعايت الزامات مبحث چهارم مقررات ملي سـاختمان،  شود،  سلسله پلكان پيموده مي

هاي قابل دسترس الزامي براي افراد معلول، كه بايـد بـا    مگر در راه پله ،بيشتر باشد متر سانتي 370
  .منطبق باشد 10-6-3ضوابط بخش 

  پلكان براي بام 3-6-4-3-11
زمين، حداقل يك پلكان بايد تا سطح بام تراز ي داراي سه طبقه و بيشتر باالي ها ساختماندر 

) درصد 33شيب (واحد افقي  12عمودي در  امتداد يابد، مگر آنكه بام شيبي تندتر از چهار واحد
اي ندارد، دسترسي از طبقه آخر به بام  گونه استفاده يي كه بام آنها هيچها ساختماندر . داشته باشد

  .مجاز استنيز ا جاي پاي متناوب، ياز طريق ديگر امكانات مانند نردبان 
  .شود تأميناقك خرپشته در ساختماني كه پلكان بام دارد، دسترس به بام بايد از طريق ات

اي ندارد، دسترسي به بام از طريق  گونه تصرف يا استفاده يي كه بام آنها هيچها ساختماندر  :تبصره
  .، مجاز استمتر سانتي 60متر مربع و ابعاد حداقل  5/1اي با مساحت حداقل  دريچه
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    ها شيبراه 3-6-4-4
كه در راه خروج واقع است، چه در داخل و چه در خارج بنا، بايد با ضوابط اين  ييها شيبراهتمام 

  .بخش مطابقت داشته باشند
  شيب  3-6-4-4-1

ي خـروج اسـتفاده   هـا  راهيي كـه بـه عنـوان بخشـي از     هـا  شيبراهدر صورتي كه قابل دسترس بودن 
حركتـي،  -معلـول جسـمي   شوند الزامي باشد، بايد با مقررات شهرسازي و معمـاري بـراي افـراد    مي

عالي شهرسازي و معماري، مطابقت نمايد و در هر صورت، حداكثر شيب مسير نبايـد   مصوب شوراي
  . بيشتر باشد) درصد 5/12( 8به  1از 

ي راهرويـي بايـد مطـابق بـا شـرايط ضـوابط       هـا  شـيبراه ، شـيب  )ت(ي گـروه  ها تصرفدر  :تبصره
  .ي تجمعي باشدها تصرفاختصاصي 

گيري  ، شيب اندازهها شيبراهدر ساير . ي قابل دسترس الزامي، شيب عرضي مجاز نيستها شيبراهدر 
  .بيشتر باشد) درصد 2شيب (واحد افقي  48شده عمود بر جهت تردد نبايد از يك واحد عمودي در 

  شده ارتفاع طي 3-6-4-4-2
 متـر  سـانتي  72، بين دو پاگرد يا سطح افقي متوالي، بايد حداكثر شيبراهيا ارتفاع طي شدة هر  خيز
، در مسـير شـيبراه، پـاگرد يـا     7-4-4-6-3لذا در اختالف ارتفـاع بيشـتر، بايـد مطـابق بنـد      . باشد

در هر صورت، حداكثر اختالف تراز دو سطح افقـي كـه بـا يـك سلسـله      . پاگردهاي مياني قرارگيرد
  . بيشتر باشد متر سانتي 370نبايد از  ،شود يموده ميو پاگردهاي مياني آن پ شيبراه

  شيبراهحداقل ابعاد  3-6-4-4-3
هـا وراهروهـاي گفتـه     واقع در راه خروج نبايد كمتر از عرض الزم براي كريدور شيبراهحداقل عرض 

يي كه قابل دسترس بودن آنها الزامي نيست، عـرض  ها ساختماندر . باشد 5-2-3-6-3 بندشده در 
 متـر  سـانتي  0/90، بايد حـداقل  )در صورت وجود(هاي دستگرد  و عرض آزاد ميان ميله شيبراهآزاد 
  .باشد

نبايـد از  ) ارتفـاع بـدون مـانع   (واقع در راه خروج، بلندي قد غير سرگير  شيبراههاي  در تمام قسمت
  .كمتر باشد متر سانتي 200

  ها شيبراهدوربندي  3-6-4-4-4
داخل و خارج بنا، چنانچه جزئي از راه خروج الزامي محسوب شوند، بايـد  ي واقع در ها راهبتمام شي 

ها شرح داده شد، دوربندي، مجزاسـازي و   پله و راه ها پلكاندر مورد 9ـ3ـ4ـ6ـ3همانند آنچه در بند 
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و پاگردهاي بين آنهـا  بايـد داراي سـاختاري ثابـت و پايـدار و كفـي        ها راهباين شي. محافظت شوند
  .، غيرمشبك و غيرلغزنده باشند محكم، يكپارچه

  ها محدوديت 3-6-4-4-5
. و پاگردهـاي آنهـا كـاهش يابـد     هـا  راهدر هيچ قسـمت از طـول مسـير خـروج، نبايـد عـرض شـيب       

  . و پاگرد ممنوع است شيبراهدر عرض الزامي   آمدگي پيش
  هاي دستگرد نصب ميله 3-6-4-4-6

نند، بايـد مطـابق ضـوابط    ك را طي مي متر سانتي 15در هر دو طرف هر شيبراه كه ارتفاعي بيش از 
  .ميلة دستگرد نصب شود 5-4-6-3بند

  پاگردها 3-6-4-4-7
هـا، و درهـا، بايـد پـاگرد داشـته       ها، خروجي ، در باال و پايين، نقاط گردش حركت، وروديها شيبراه
  . باشند

داشـته  ) درصد 2يب ش(واحد افقي  48واحد عمودي در  1پاگردها بايد در هر جهت شيبي كمتر از 
  .تغييرات تراز درسطح پاگرد مجاز نيست. باشند

  .متصل به پاگرد باشد شيبراهترين  عرض پاگرد بايد حداقل به اندازة عريض
كـه در واحـدهاي    باشـد، بـه جـز آن    متـر  سـانتي  150طول پاگرد در راستاي پيمايش بايد حـداقل  

بودن آنها الزامي نيسـت، مجازاسـت كـه    كه قابل دسترس ) 2-م(ي ها تصرفمسكوني مستقل گروه 
  .در راستاي پيمايش باشند متر سانتي 0/90پاگردها داراي حداقل طول 

، تغيير كند، اندازة پـاگرد بايـد حـداقل    شيبراهچنانچه جهت پيمايش، در پاگردهاي بين مسيرهاي 
مسـتقل در  كـه پاگردهـاي واحـدهاي مسـكوني      باشد، به جز آن متر سانتي 150در  متر سانتي 150

در  متـر  سـانتي  90ها الزامي نيست، مجاز است كه حـداقل   كه قابل دسترس بودن آن) 2-م(تصرف 
  .باشد متر سانتي 90

  حفاظ لبه 3-6-4-4-8
  :، بايد حفاظ لبه مطابق با تمام شرايط زير اجرا شودشيبراهو پاگردهاي  شيبراهدر هر طرف مسير 

  گذاري افقي نرده -الف
، بايـد يـك   شـيبراه باالتر از سطح پاگرد يـا   متر سانتي 48تا  40دستگرد و در فاصله   در پايين ميلة

  .نصب شود) به منظور جلوگيري از سقوط صندلي چرخدار(افقي   نرده
  مانع يا جدول -ب 

به منظور جلوگيري از انحراف چرخ صندلي چرخدار و نيز كمك براي افراد با ضعف بينايي، بايـد در  
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از كف آن، نصـب   متر سانتي 10يا جدول، در ارتفاع ) مانند نرده(سرتاسر لبة طول شيبراه، يك مانع 
  . شود

شانة (ها  ميليمتر افتادگي قائم كناره 13كه داراي حداكثر  شيبراهدر اطراف پاگردهاي  :تبصره
 .به حفاظ لبه نيستي از حدود الزامي پاگرد هستند، نياز متر سانتي 25، در محدوده افقي )راه شيب

  شيبراهسطح  3-6-4-4-9
  .شود ساختهبايد از مصالح غيرلغزنده ساخته و به طور ايمن و مطمئن  ها شيبراهسطح 

  شرايط بيروني 3-6-4-4-10
در خارج از ساختمان، بايد چنان  ها راهبي رسيدن به شيها راهي خارج از ساختمان و ها شيبراه

و پاگردهاي  ها شيبراهسطوحي كه جزو . آنها جمع نشود يرو طراحي شود كه آب روي سطح پياده
شوند و در معرض برف و يخ قرار دارند، بايد چنان طراحي شود كه جمع شدن  خارجي محسوب مي

  .برف و يخ روي آنها  به كمترين حد ممكن برسد
  
  دستگرد يها هليم 3-6-4-5

الزم دانسته، ودر ديگر  ها راهبراي شيب 4-4-6-3 بندهر جا كه در و ، ها پلكاندر هر دو طرف 
دستگرد منطبق با الزامات اين بخش، نصب   شده است، بايد ميله مواردي كه در اين مقررات گفته

  .ميلة دستگرد بايد از استحكام و اتصال مناسب برخوردار باشد. شود
  :زير استثناء هستندموارد به شرح  ؛اه هرصبت
ي تجمعي، مطابق ضوابط ها تصرفها در  ي دسترسي به رديف صندليها شيبراهها و  پله در راه .1

  .ها اختصاصي آن
ي مارپيچ، مجازاست كه تنها در يك طرف آنها ها پلكان ي درون واحدهاي مسكوني و ها پلكان .2

  .دستگرد نصب شود   ميله
  ارتفاع  3-6-4-5-1

شود،  گيري مي اندازه شيبراههاي دستگرد كه از لب پله يا سطح كف تمام شده شيب  ارتفاع ميله
  .نباشد متر سانتي 95و بيشتر از  متر سانتي 85بايد به صورت يكنواخت كمتر از 

  دستگرد مياني   ميلة 3-6-4-5-2
دستگرد   از يك ميله ترم سانتي 75بايد در فاصله حداكثر ها  قسمتدر پهناي الزامي پلكان، تمام 
هاي عريض و در زماني كه با نصب ميله دستگرد كناري، اين شرايط  قرار داشته باشند، لذا در پله

هاي دستگرد مياني  ها، ميله هاي يادمان در پله. فراهم نشود، نصب ميله دستگرد مياني الزامي است
  .ترين مسير پيمايش خروج واقع شود بايد در امتداد مستقيم
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  دستگرد  قابليت گرفتن ميلة  3-6-4-5-3
هاي دستگرد بايد داراي مقطع دايره  بودن آنها الزامي است، ميله دسترس يي كه قابلها مكاندر 

متر باشد،  ميلي 40و حداكثر  35، بايد بين حداقل  قطر خارجي ميله دستگرد با مقطع دايره. باشند
مقطع دستگرد با   اگر ميله. دستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد  كه قابليت گرفتن ميله يا آن

دسترس بودن آن الزامي نيست، اندازه محيطي آن بايد  يي نصب شود كه قابلها مكانغير دايره در 
هاي  لبه. متر باشد ميلي 57متر و اندازه قطر آن حداكثر  ميلي 160و حداكثر  100برابر با حداقل 

  .ميله دستگرد بايد گرد باشد
  پيوستگي 3-6-4-5-4

گونـه   شـود بايـد پيوسـته و يكنواخـت باشـد و هـيچ       ت گرفته ميدستگرد كه با دس  سطحي از ميلة
  .باشدوجود نداشته هاي نگهدارنده يا ديگر موانع، در آن  انقطاعي توسط بست

  : ها تبصره
  .دستگرد توسط پايه نگهدارنده مجاز است   در پاگرد پله درون واحدهاي مسكوني، انقطاع ميله -1
زده در آغـاز حركـت ميلـة     اجزاي تزييني پيچكي يـا بيـرون   در داخل واحد مسكوني، استفاده از -2

  .ترين كف پله مجاز است دستگرد در پائين
هايي كه به سطح پاييني ميلة دستگرد متصل هستند و از طرفين ميلـة دسـتگرد،    ها يا نرده پايه -3

 .ندشو كننده محسوب نمي زدگي ندارند، عامل منقطع متري زير آن، بيرون ميلي 38در محدودة 

  دستگرد   امتداد يافتن ميلة 3-6-4-5-5
تـا  اينكه دستگرد بايد به سمت يك ديوار، حفاظ يا سطح تردد، چرخيده يا خم شود، يا    انتهاي ميلة

تا از برخورد افراد يا اشياء و لباس آنـان بـه   (هاي دستگرد خيز مجاور پلكان امتداد داشته باشد  ميله
نيسـت،  دستگرد بين خيزهاي مجاور پيوسـته     در جايي كه ميله). هاي دستگرد جلوگيري شود ميله

تـرين   پس از پـائين  داشته و امتدادبه صورت افقي از باالترين پيشاني پله  متر سانتي 30بايد حداقل 
  .پيشاني پله نيز به اندازه عمق يك كف پله ادامه داشته باشد

  : ها تبصره
ـ ميلةدستگرد درون واحد مسكوني كه نيازي بـه قابـل دسـترس بـودن آن نيسـت، تنهـا بايـد از        1

  .ترين ارتفاع آن امتداد داشته باشد باالترين ارتفاع پله تا پايين
هـاي راهرويـي كـه مطـابق بـا ضـوابط اختصاصـي         ، ميلةدسـتگرد پلـه  )ت(ي گروه ها تصرفـ در 2

  .ي تجمعي استها تصرف
  فاصلة آزاد تا سطح مجاور  3-6-4-5-6

ميلـة  . باشـد  متـر  سـانتي 0/4دستگرد و ديوار، يا سطح ديگر، بايد حداقل   فاصلة آزاد ميان يك ميلة
  .دستگرد و ديوار يا هر سطح ديگر مجاور ميله بايد از هر گونه جسم تيز يا برنده عاري باشد
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  ها در راه پله آمدگي پيش 3-6-4-5-7
دستگرد يا زير آن، نبايد   ها به درون عرض الزامي در ارتفاع ميلة آمدگي دستگرد، پيش  در نصب ميلة

  . باشد متر سانتي 12بيش از 
  
    ها ها و حفاظ پناه جان 3-6-4-6

انداز الزامي اعالم شده باشد، بايد در انطباق با مقررات زيـر   پناه يا حفاظ و دست هرجا كه نصب جان
  :اجرا شود

سطح فضا يا بامي كه دسترسي افراد به آن ممكن  از ها پناه يا جان اندازها ارتفاع دست 3-6-4-6-1
 90 دارحـداقل  يـا سـطح شـيب    ة پلـه لبـ و از متر سانتي 110 است، بايد از كف تمام شده بام حداقل

  .باشدمتر سانتي
آمـدگي بـا پهنـاي     يا پيش  در صورتي كه جان پناه بام و ساير فضاهاي مورد نظر داراي لبه :تبصره
  .در نظر گرفت متر سانتي 90 حداقل توان ميپناه را  باشند، ارتفاع جان متر سانتي 20حداقل 

 11 پنــاه نبايــد بيشــتر از انــداز و جــان خــالي بــين دو نــرده عمــودي دســتفاصــلة  3-6-4-6-2
 اي بـه قطـر بـيش از    هاي تزئيني، نبايد از هيچ قسمت آن كره در صورت وجود نرده. باشدمتر سانتي

  .عبور كند متر سانتي 11
ايمـن   شيشهاي، بايد تنها از  به هر اندازه اندازهاي داراي شيشه ها و دست پناه در جان 3-6-4-6-3

  .استفاده شودو غير ريزنده 
  
  ها دروازه 3-6-4-7

شوند، بايد مطابق با الزامات مربـوط بـه    ي خروج استفاده ميها راههايي كه به عنوان جزئي از  دروازه
  .درها باشند

، با لوالييهاي كشويي افقي يا  ها، استفاده از دروازه در حصارها و ديوارهاي اطراف استاديوم :تبصره
  .مجاز است) متر سانتي 120(هاي در  شده براي لنگه عرض بيش از حداكثر تعيين

  ها هاي استاديوم دروازه 3-6-4-7-1
دارنـد،   در جاهايي كه در هنگام حضور مردم در استاديوم، درهاي محيط آن تحت كنترل دقيق قرار

استاديوم، فضـاهاي  ادوات خروج اضطراري ضرورتي ندارد، به شرطي كه بين حصار و فضاي محصور 
فضـاهاي امـن نبايـد     ايـن . متر مربع براي هر نفر، فراهم شده باشـد  28/0بر اساس  اي هامن پراكند

ي خروج از فضاهاي امن ها راهشرايط . متر باشد 0/15 شان از فضاي محصور استاديوم كمتر از فاصله
  .است 3-3-6-3 بندمطابق ضوابط خروج  هپراكند
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  آموزشيهاي  كاربري 3-6-4-7-2
كـه بـين    محوطة مدارس مجاز است كه داراي حصار و درهاي آن به قفل مجهز باشد، بـه شـرط آن  

داشـته   وجودمتر مربع براي هر نفر،  28/0ساختمان مدرسه و حصار، فضاي پراكندة ايمن بر اساس 
  .متر باشد 0/15 فاصلة اين فضاها از ساختمان مدرسه نبايد كمتر از. باشد

  
    فرار يها سرسره 3-6-4-8

درصـد   25تنها براي حـداكثر  كنترل ساختمان پروانه و مرجع صدور  تأييدهاي فرار با  نصب سرسره
  .ي صنعتي مجاز استها تصرفو فقط در ي خروج الزامي ها راهظرفيت 

  
  ي خروجها راهظرفيت  3-6-5
  بار تصرف 3-6-5-1

ظرفيـت راه    هر بخش از بنا و هر فضاي مجزا و مشخص كه به تصرف انسـان در آيـد،    در هر طبقه،
خروج بايـد بـراي بـار تصـرف همـان طبقـه، بخـش يـا فضـا در نظـر گرفتـه شـود و بـراي تعـداد               

ين منظور، در هربنا و هر بخش از بنـا و بـه   ه اب. كنندگان از راه خروج، مناسب و كافي باشد استفاده
شود، نبايد كمتر از تعداد واقعي  مي تأمينبراي آنها  افرادي كه راه خروج ا، تعدادفض طور كلي در هر

برداري آنها محاسبه شده و نيز كمتر از حاصل  متصرفان، كه فضا، سطح كف، يا ساختمان براي بهره
 1-5-6-3 تقسيم مساحت يا زير بناي فضا يا ساختمان بر سرانة تصرف همان فضـا، كـه در جـدول   

  .در نظر گرفته شود  شدهاست،مشخص 
مساحت ناخالص و مساحت خالص به صورت اعـداد    در مواردي كه در جدول، براي يك نوع تصرف،

عدد مربوط به مسـاحت ناخـالص     براي تعيين بار تصرف بايد در محاسبات،  ،شده استجداگانه ارائه 
مشـخص بـه آن تصـرف     براي كل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص را براي سطحي كه بـه طـور  

  .ه شوددر نظر گرفت  يابد، اختصاص مي
  

  

  )بر حسب مترمربع به ازاي هرنفر(تصرف در بناهاي مختلف  سرانة: 1-5-6-3جدول 

مترمربع به (سرانة تصرف   ويژگي فضاها  كاركرد بنا
  )ازاي يك نفر

  مسكوني

هاي  ها و خانه بناهاي آپارتماني و پانسيون  ها، ـ هتل
  ناخالص 6/18  سالمندان

مانند سربازخانه يا خوابگاه (ها روزي ها و شبانه ـ خوابگاه
  ناخالص 6/4  )روزي مدرسه شبانه
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/ آموزشي
  فرهنگي

  هاي درس كالس - 
  ها و ساير فضاهاي آموزشي مايشگاهها، آز ـ كارگاه

  خالص 9/1
  خالص 6/4

  كتابخانه
  هاي مطالعه ـ سالن

  ـ مخزن كتاب
  نامه و ساير مدارك پايانآرشيو مجالت، ـ 

  خالص 6/4
  ناخالص 3/9
  ناخالص 5/46

/ درماني
  مراقبتي

 ي بستريهابخش:مراقبت تندرستي-
  ي معالجه و درمانها بخش:ـ مراقبت تندرستي

  ـ فضاهاي مخصوص بيماران سرپايي
غير از (براي كودكان خدمات مراقبت روزانه  - 
نگهداري ها و مراكز  مانند مهد كودك) هاي درس كالس

  كودكان و نوزادان
 ـ مراقبتي بازداشتي

  ناخالص 2/11
  ناخالص 3/22
  ناخالص 3/9
  خالص 3/3

  
  ناخالص 2/11

  تجمعي

فشرده (هاي گردهمايي با صندلي غير ثابت  سالن - 
هاي برگزاري  سالن  هاي مساجد، سالن: مانند  )بدون ميز

  ...ها و  انواع مراسم، جشن

  خالص 7/0
  

مساجدي كه غير از نماز جماعت، سايرشبستان-
  خالص 5/0 .شودها برگزار ميمراسم با جمعيت فشرده در آن

: هاي گردهمايي با ميز و صندلي غير ثابت، مانندـ سالن
  خالص 4/1  هاي غذاخوريها و سالنهاي كنفرانس، رستورانسالن

هايي كه جايگاه نشستن در آنها   ها و سالن ـ ورزشگاه
  .يا نيمكت استسكو 

 45ناخالص يا   0/1
  طول نيمكت متر سانتي

  خالص 5/0  ها ـ تجمعي ايستاده مانند هال انتظار سالن

هاي  ـ فضاهاي تجمعي با صندلي ثابت، مانند سالن
  سينما ونمايش

به ضوابط اختصاصي تجمعي 
  مراجعه شود

  ناخالص 7/3  )به جز فضاهاي با صندلي ثابت(ها  ـ دادگاه

بدون (نمايشگاه آثار هنري، موزه و نمايشگاه كاال  - 
  )فروش

  خالص 4
  

  پايانه مسافري اتوبوس و مشابه آن - 
  ها اتاق نمازخانه در ادارات و ساير تصرف

  خالص 2
  خالص 4/1

استخر شنا و 
هاي  سالن

  اسكيت

  سالن واستخرشنا
  اي فضاهاي جانبي و محوطه

  ناخالص 6/4
  ناخالص 4/1
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فضاهاي بازي 
  سرپوشيده

هاي الكترونيك و  شهر بازي سرپوشيده و سالن بازي
  مانند آن

بسته به تعداد و نوع تجهيزات 
 ،شده بيني و بازيكن پيش

  ناخالص 6/4متوسط

فضاهاي 
ورزشي و 
  تفريحي

  سالن بيليارد و پينگ پونگ و مشابه آن
  

  )خطوط اصلي(سالن بولينگ
  

عبور، بوفه فضاهاي جانبي مانند فضاهاي (سالن بولينگ
  )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

بسته به تعداد ميز و بازيكن 
 6/4متوسط. شده بيني پيش

  ناخالص
نفر به ازاء هر خط اصلي  5

  براي دورخيزمتر  5شامل 
  

  خالص 7/0
  

  ناخالص 3/9
  ناخالص 7/3
  ناخالص 6/4
  ناخالص 4/1

/ اداري 
  ناخالص 3/9    اي حرفه

/ كسبي
  بازرگاني

  ناخالص 6/5  ـ فضاهاي تجاري واقع در تمام طبقات
  سطح ناخالص متر مربع 3/9  هاي اداري مراكز تجاري ـ طبقات يا بخش

متر مربع سطح  9/27  بندي و انبار كاال بستهـ طبقات يا فضاهاي مربوط به 
  ناخالص

آشپزخانه 
  ناخالص 6/18    تجاري

  ـ توليد و سرهم كردن محصوالت الكترونيكي انبوه  صنعتي
  ـ ديگر فضاهاي صنعتي

  ناخالص 6/18
  ناخالص 3/9

پايانة 
  فرودگاه

  هاها و فضاهاي دسترسي مسافرين به دروازهدروازهـ
 در ترمينال ي انتظارها مكانـ 

 ـ سالن تحويل بار

  بارجداسازي و مديريت ـ سالن 

 ناخالص 3/9

 ناخالص 4/1

 ناخالص 9/1

  ناخالص 9/27
هاي  پاركينگ

  ناخالص 6/18    سرپوشيده

سكوها 
  خالص 4/1    وباراندازها
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اتاق انباري و
 تجهيزات

  ، انبار گمركـ انبار كاال
  ـ اتاق تجهيزات مكانيكي، انبار لوازم يدكي

  ناخالص 5/46
  ناخالص 8/27

    آميز مخاطره
طراحي تخصصي بر اساس 
كاربري و مدارك تخصصي 

  بايد صورت گيرد
  

  
  حفظ ظرفيت خروج 3-6-5-2
اي  چنانچـه در طبقـه  . ها نبايد در طول مسـير كـاهش يابـد    شده براي خروج ظرفيت در نظر گرفته 

و ادغام شوند، يا متصرفان يك فضاي جنبي، ط تببه هم مر  وج طبقات باال و پائيني خرها راهمياني، 
ظرفيت خروج طبقة مياني يا فضـاي اصـلي نبايـد از      از يك فضاي اصلي براي خروج استفاده كنند،

  .هاي آن دو راه يا دو فضا كمتر در نظر گرفته شود مجموع ظرفيت
  

  پهناي راه خروج 3-6-6
  حداقل پهناي راه خروج 3-6-6-1
بر ، بايد 4-6-3و  3-6-3، مشروح در بندهاي  ها و اجزاي مختلف راه خروج عرض هر يك از قسمت 

  .تعيين شود  1-6-6-3خروج به ازاي هر متصرف مندرج در جدول الزم پهناي  اساس
پهناي كل راه خروج، بـر حسـب   . راه خروج نبايد از مقادير ارائه شده دراين بخش كمتر باشد  پهناي
   نبايد از حاصل ضرب كل بار تصرف منتهي به راه خـروج و ضـرايب داده شـده در جـدول     متر، ميلي

ي خـروج  هـا  راه. كمتـر باشـد   مبحثو نيز از مقادير مشخص شده در هر جاي ديگر اين  3-6-6-1
، ظرفيت موجود قابـل اسـتفاده بـه    ها راهاي باشد كه در صورت حذف يكي از  اندازه چندگانه بايد به

  . درصد ظرفيت مورد نياز كاهش نيابد 50كمتر از 
  ي تجمعيها تصرفي خروج، مطابق بخش ضوابط اختصاصي ها راه:تبصره

  )متر بر نفر متصرف ميلي(پهناي راه خروج به ازاي هر متصرف : 1-6-6-3جدول 

 تصرف

 بدون شبكه بارنده
 داراي شبكه بارندههاي  ساختمان

 شده تأييد خودكار

 پله  راه
ديگر اجزاي راه

 خروج
  پله راه

 

ديگر اجزاي راه 
 خروج 

 4 5 5 8 :به جز موارد زيرها تصرفتمام 

 5 8 10  18 آميز مخاطره

 5 8 13  15  )2-د( درماني
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  گيري عرض مفيد اندازه 3-6-6-2
استثنائاً در هر طرف مسـير  . گيري شود اندازهترين بخش مسير  عرض مفيد راه خروج بايد در باريك

ـ  مياز كف  متر سانتي 70آمدگي در محدودة ارتفاع تا پيش متر سانتي 10حداكثر   خروج، د جـزو  توان
  .عرض مفيد در نظر گرفته شود

  
  اشغال فضاي راه خروج توسط در 3-6-6-3

الزامي را به كمتر از نصف آن  شوند، نبايد طي بازشدن، پهناي درهايي كه به مسير راه خروج باز مي
بـه درون پهنـاي    متـر  سانتي 18شود نبايد بيش از  همچنين هنگامي كه در كامالً باز . كاهش دهند

  .آمدگي داشته باشد الزامي راه خروج پيش
قـرار دارنـد،    2-هاي خواب تصـرف م  براي درهايي كه در واحدهاي مسكوني مستقل و اتاق: تبصره

  .نيستمحدوديت الزامي اين 
  
  ي خروجها راهچگونگي قرارگرفتن  3-6-7

ي ها راه. باشد آشكاركامالً  آنهاوضعيت دسترس به قرار گيرند كه  موقعيتيبايد در الزامي  هاي خروج
  .باشد ها وجود نداشته مسير آندر  مانعيگونه  هيچخروج بايد همواره غير مسدود بوده و 

  
  دو خروج و بيشتر 3-6-7-1

       هر بخش از يك طبقه در هر بنا كـه بـراي آن دو خـروج مجـزا از هـم مطـابق بنـد       در هر طبقه يا 
ترين قطر آن طبقـه   بزرگ  ها حداقل برابر با نصف اندازة بايد بين خروج  طراحي شود، 3-6-3-3-17

آن بـراي  مگـر    ها انجام شود، گيري بايد روي خط مستقيم بين خروج اندازه. يا آن بخش فاصله باشد
داراي ديوارهاي با حداقل يك ساعت مقاومت در  هاي دوربندي شده كه با راهروهاي ارتباطي خروج

روي  تـوان  مـي هـا را اسـتثنائاً    اين موارد، فاصلة بين خروجكه براي  هستندتبط به هم مر برابر آتش
  .گيري كرد طول مسير پيمايش در راهرو اندازه

را، بـا    شده، محافظت گردد، فاصلة بين دو خروج ييدتأچنانچه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار 
  .تا يك سوم قطر كلي طبقه يا سطح مورد نظر كاهش داد توان ميگيري مستقيم استثنائاً  اندازه

هـا بايـد بـا     واحـد از خـروج   2كـم   دسـت در فضاها يا بناهايي كه داراي بيش از دو خـروج باشـند،   
شـده،   تأييـد گفته طراحي شود، مگر آنكه تمام بنـا توسـط شـبكة بارنـدة خودكـار       مشخصات پيش

گيـري مسـتقيم اسـتثنائاً     را، بـا انـدازه    محافظت گردد كه در اين صورت، فاصلة بـين آن دو خـروج  
هـا نيـز بايـد در     سـاير خـروج  . تا يك سوم قطر كلي طبقه يا سطح مـورد نظـر كـاهش داد    توان مي

هـاي ديگـر    از قابليـت خـروج    موقعيتي قرار گيرند كه در صورت مسدود شدن هر يك با آتش ودود،
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  .كاسته نشود
  
 ي طرح قيچي به عنوان دو راه خروجها پلكان 3-6-7-2

كـه   مگـر در صـورتي  . هاي درهم رونده، يا طرح قيچي، نبايد دو راه خروج مجزا محسوب شـوند  پله 
  :شود ميدو راه پله مجزا محسوب اين صورت تمام الزامات زير رعايت شده باشد كه در 

ها مطابق الزامـات   از يكديگر و طول مسير مشترك دسترسي به آن ها پلكانفاصلة ورودي اين   -الف
  ؛باشداين مبحث 

سـاخته، دوربنـدي و از    آتـش ساعت مقاوم در برابر  2با ساختار غير قابل سوختن   ها پلكاناين  -ب
  .جدا شوند يكديگركامالً

پله، حتي به صورت محافظت شده  ارتباطي بين دوربندهاي دو راههيچگونه روزنة نفوذي يا بازشوي 
 .وجود نداشته باشد
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  عبورمسير خروج از ساير فضاها 3-6-7-3
مسـتلزم عبـور از ميـان    اي طراحي شوند كه رسيدن بـه يـك خـروج     مسيرهاي خروج بايد به گونه

خواب و يا فضاهاي مشـابهي    ، اتاق رختكن  هاي بهداشتي، فضاي كاري، يا انبار، يا سرويس  آشپزخانه
  .شدن درهاي آنها  وجود دارد، نباشد كه احتمال قفل

  
  درها بودن مسيرها و تشخيص قابل 3-6-7-4

اي طراحي و پرداخته شـوند كـه    گونهها بايد به  مسيرهاي دسترس خروج و درهاي منتهي به خروج
نصب هرگونه ديوارپوش، پرده، آويز، آينه و ماننـد آنهـا روي درهـاي    . شوند هبه راحتي تشخيص داد

  .خروج ممنوع است
  
  ي خروجها راهروشنايي  3-6-8
  وضعيت وسطح روشنايي مورد نياز 3-6-8-1

. روشنايي ايمني بايد با الزامات مبحـث سـيزدهم مقـررات ملـي سـاختمان مطابقـت داشـته باشـد        
روز كـه بنـا مـورد     اي طرح و تنظيم شود كه در مواقعي از شبانه ي خروج بايد به گونهها راهروشنايي 

تصرف است، روشنايي به طور مداوم و پيوسـته برقـرار باشـد و متصـرفان بتواننـد راه خـروج را بـه        
خـروج در    حداقل شـدت روشـنايي راه  . درستي تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كنند

ها، پاگردها و پاي درهـاي خـروج    پله راه تقاطع كريدورها،   ها، اي، از جمله گوشه نقطه سطح كف هيچ
  . لوكس باشد 10نبايد كمتر از 

در مدت اجراي تئاتر يا نمايش فيلم و اساليد، شدت روشنايي كـف    ي تجمعي،ها تصرفدر :تبصره
كارافتـادن   بـه در صـورت  لوكس كاهش داد، به شـرط آنكـه    2تا  توان ميي دسترس خروج را، ها راه

بـراي آگـاهي از   . روشنايي الزم به طور خودكار، به حالت اوليـه بـازگردد  ، سوزي سيستم اعالم آتش
  .مراجعه شود 4-8-6-3ضطراري به بند سطح روشنايي برق ا

  
  گستردگي نورپردازي 3-6-8-2
اي باشد كه با خارج شدن يك چراغ  پردازي بايد به گونه تعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نور 

  . هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي فرو نرود  يا منبع روشنايي از مدار،
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  روشنايياضطراري براي نيروي برق  3-6-8-3
بايـد از منبعـي مـداوم و مطمـئن      يمعمول در حالتبرق مورد نياز براي روشنايي مسيرهاي خروج  

در صورت قطع اين منبـع، بايـد يـك    . شود تأمين ساختمان مطابق با مبحث سيزدهم مقررات ملي
 ييهـا  ساختمانهاي زير را در فضاها و  برق اضطراري به صورت خودكار، همة قسمتنيروي سيستم 

  :ست، روشن سازدا ها الزامي دو يا تعداد بيشتري راه خروج در آن تأمينكه 
  ؛خروج و پلكان راهروها، ها هاي دسترس خروج، گذرگاه ـ كريدور1
   ؛ـ اجزاي خارجي راه خروج، در ترازهايي به غير از تراز تخلية خروج و تا انتهاي تخلية خروج2
   ؛اجزاي داخلي تخلية خروج -3
  .هاي تخليه خروج قرار دارد تخلية خروج در خارج ساختمان كه بالفاصله مجاور درگاهـ بخشي از 4

  .مطابقت نمايدملي ساختمان نيروي برق اضطراري بايد با مبحث سيزدهم مقررات 
  
  برق اضطراري نيروي عملكرد سيستم 3-6-8-4

  بـرق باشـد،   تـأمين در مواردي كه حفظ تداوم روشنايي مسيرهاي خـروج مسـتلزم تعـويض منبـع     
. ي خـروج ايجـاد نگـردد   هـا  راهبيني شود كه وقفه محسوسي در روشـنايي   تعويض بايد طوري پيش

ايجاد   شبكه بايد به طور خودكار عمل كند و وقفة  شود، چنانچه از ژنراتورهاي اضطراري استفاده مي
 5/1ت حـداقل  هاي برق اضـطراري بايـد بـه مـد     سيستم.ثانيه بيشتر نشود 10شده در روشنايي، از 

مجـاز اسـت شـدت      پـس از گذشـت ايـن زمـان،    . كنند تأمينشدت روشنايي مقرر شده را   ساعت،
  .لوكس افت كند 6روشنايي به 

  
  مطابقت با استانداردها 3-6-8-5

 ملي سـاختمان  بر اساس ضوابط مبحث سيزدهم مقرراتبرق اضطراري بايد  نيروي سيستمطراحي 
  .انجام گيردمربوط ي نصب سيستم بايد مطابق با استانداردهاانتخاب تجهيزات و . صورت گيرد

  
  ي خروجها راهگذاري  عالمت 3-6-9
  ي الزاميها محل 3-6-9-1
شده منطبق بـا مبحـث بيسـتم     تأييدهاي خروج  هاي خروج بايد با عالمت ها و دسترس تمام خروج 
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خروج از هـر جهـت ديـده    در مسير اي كه اين عالئم  به گونه ،مشخص شوند مقررات ملي ساختمان
اي  تعداد و موقعيت اين عاليم بايد به گونـه .دهد نشان به وضوح خروج را  يابي به شود و جهت دست

متـر   0/30ترين عالمت قابـل مشـاهده، از    اي از دسترس خروج تا نزديك باشد كه فاصلة هيچ نقطه
  . بيشتر نشود

  :ها تبصره
خـروج   مـت يا دسترس خروج الزامي دارند، نياز به عالها يا فضاهايي كه تنها يك خروج  در اتاق .1

  .نيست) غير از عالمت خروج نصب شده بر روي در يا مشابه آن(اضافي 
ها يا درهاي خروج اصلي كه تشخيص آنها به عنوان خروج، بـه راحتـي ممكـن اسـت، در      دروازه .2

  .ندبه عاليم خروج نياز ندارمرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان  تأييدصورت 
و ) 1-م(ي هـا  تصرفو در واحدهاي مستقل خواب يا مسكوني در گروه ) ف(ي گروه ها تصرفدر  .3

  .، عاليم خروج مورد نياز نيست)2-م(
  .م خروج مورد نياز نيستند، عالئ)3-د(ي گروه ها تصرفواب در در فضاهاي خ .4
اگر عاليم خروج دار،  هاي سرپوشيدة صندلي ، شامل جايگاه)5-ت(و ) 4-ت(ي گروه ها تصرفدر  .5

ها كامالً قابل مشاهده باشد، نيـازي   ي عبور داخل جايگاهها محلشده در سالن اجتماع، از  نصب
در چنـين مـواردي،   . هاي آن قسـمت نيسـت   ها يا ورودي به نصب اين عاليم در قسمت صندلي

از مكان شود تا در شرايط اضطراري، هر بازشو يا مدخل سالن تماشا،  تأمينروشنايي خروج بايد 
  .نشستن تشخيص داده شود

 

  شو خودبستهحريق عالمت درهاي  3-6-9-2
درحريـق ـ    "اي كه عبـارت  شدهتأييد  شو بايد از هر دو طرف، با عالمت تمام درهاي حريق خودبسته

  . مشخص شوند  بر روي آن نوشته شده، "بسته نگه داريد
  
  عالئم قابليت ديده شدن 3-6-9-3

هـاي داخلـي    كـاري  عاليم خروج بايد موقعيتي مناسب و رنگ و طرحي متضاد بـا تزيينـات و نـازك   
ها داشته باشند كه به آسـاني ديـده شـوند، و در صـورت      زمينة قرارگيري آنها و ديگر عاليم و نشانه

  .انرژي الزم براي روشن كردن آنها، بايد كامالً قابل تشخيص باشند تأمينيا عدم  تأمين
. تجهيـزات و تأسيسـات نبايـد مـانع ديـده شـدن عاليـم خـروج شـود           نوع تزيينات، مبلمان، هيچ 

همچنين، استفاده از انواع نورپردازي، نمايش تصوير و يا شيئي كه روشنايي آن بيشـتر از روشـنايي   
  .كند، مجاز نيست عاليم خروج است يا در مسير ديدن عاليم خروج توجه را به خود جلب مي



 مبحث سوم

108 

  افيك عالمت خروجگر 3-6-9-4
را به شـكلي سـاده، خوانـا و     "خروج"  عاليم خروج بايد ساده و براي همگان قابل فهم باشد و كلمة

رنگ كلمه خروج بايد در تضاد كامل با زمينة عالمـت خـروج باشـد و در صـورت     .آشكار نشان دهند
در صورتي كه . انرژي الزم براي روشن كردن آن، كامالً بايد قابل تشخيص باشد تأمينيا عدم  تأمين

از عالمت پيكان در بخشي از عالمت خروج استفاده شود، ساختار آن بايد طـوري باشـد كـه جهـت     
  .پيكان به آساني تغيير نكند

  .تمان باشدبيستم مقررات ملي ساخمبحث گرافيك و ابعاد كلمات و حروف بايد مطابق با الزامات 
  
  ي غيرخروجها راه 3-6-9-5
شـود، امـا بـه دليـل      اي كه خروج نيست و به دسترس خروج نيز منتهي نمـي  پله هر راه عبور يا راه 

  تأييـد بايد با عالمتـي    موقعيت خود ممكن است با يك خروج يا دسترس خروج اشتباه گرفته شود،
  .مشخص گردد  ،شده استبر آن نوشته  "خروج نيست"شده، كه عبارت 

  
  روشنايي عالمت خروج 3-6-9-6
. از روشنايي مناسـب برخـوردار باشـد    هر يك از عاليم خروج بايد به وسيله يك منبع نور مطمئن،  

اما همـواره و در هـر يـك از    . توان از درون روشن ساخت يا از بيرون نورپردازي كرد اين عاليم را مي
  .بنا، عاليم بايد به خوبي ديده شوند دو حالت روشنايي عادي و روشنايي اضطراري

  
  شدت روشنايي عالمت خروج 3-6-9-7

. لـوكس باشـد   54نبايـد كمتـر از    ،شـوند  شدت روشنايي سطح عاليم خروج كه از بيرون روشن مي
  .شوند نيز بايد معادل همان روشنايي را داشته باشند عاليمي كه از داخل روشن مي

تا د توان ميي برنامه يا پخش فيلم، سطح روشنايي عاليم خروج هاي نمايش، در هنگام اجرا در سالن
، به شرط آنكه روشنايي الزم بـه  شوداي كاهش يابد كه موجب مزاحمت و اختالل در نمايش ن اندازه

  .به حالت اوليه بازگردد، حريقكارافتادن سيستم اعالم  طور خودكار، بر اثر به
  
  منبع نيرو 3-6-9-8
عاليـم    ،شده استي خروج تصريح ها راهبه پيوستگي روشنايي   در تمام مواردي كه در اين مقررات، 

مگر در مواردي كه همزمان با فعال شـدن شـبكه هشـدار حريـق،       خروج بايد پيوسته روشن باشند،
يا براي الزامات سيستم نيروي برق ايمني و . آيند زن در مي روشنايي عاليم خروج به صورت چشمك



 هاي خروج از بنا و فرار از حريق راه 3-6

109 

  .اضطراري در حالت قطع برق دائمي، به مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان مراجعه شود
اي كه در صورت قطع برق اصلي، مستقل از منابع خارجي، به طـور   شدهتأييدعاليم خروج  :تبصره

بـرق اضـطراري   نيروي مانند، نيازي به اتصال به سيستم  دقيقه روشن مي 90مداوم بيش از حداقل 
  .ندارند
  

  ي خروج قابل دسترسها راه 3-6-10
  ي خروج قابل دسترس الزاميها راه 3-6-10-1

منظور از راه يا فضاي قابل دسترس، راه يا فضايي است كه افراد معلول جسمي و حركتي، با هر نوع 
مراجعـه شـود بـه    (هاي جسمي، بتوانند بدون نياز به كمك ديگران از آن استفاده كننـد   محدوديت
حركتـي، مصـوب شـورايعالي    -مقررات شهرسازي و معمـاري بـراي افـراد معلـول جسـمي     ضوابط و 
ي خروج قابل دسترس بايد مطابق شرايط ايـن بخـش طراحـي و    ها راه). و معماري ايران شهرسازي
از چنانچـه   .فضاهاي قابل دسترس بايد داراي حداقل يك راه خروج قابل دسترس باشند. اجرا شوند

بيش از يـك راه خـروج مـورد نيـاز باشـد، هـر       17-3-3-6-3 بندطابق با مهر فضاي قابل دسترس 
  .راه خروج قابل دسترس داشته باشد 2قسمت فضاي قابل دسترس بايد حداقل 

  
  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 اجـزاء،  
مسيرهاي واقع در راه خروج با ضوابط و مقررات شهرسازي و معمـاري بـراي افـراد معلـول     عناصر و 
راه خـروج  اجـزاي  .حركتي مصوبة شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز منطبق باشد-جسمي

  :شامل يك يا چند مورد از بندهاي زير باشدتواند  قابل دسترس مي
  ؛3-10-6-3دسترس مطابق با بند  پلكان به عنوان بخشي از راه خروج قابل -
  ؛)نشاني يا مسئولين امداد و نجات با كمك مأموران آتش( 4-10-6- 3آسانسور طبق شرايط بند  -
  .6-10-6-3فضاي پناه گرفتن مطابق شرايط بند  -
  
  ها به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس  پله راه 3-6-10-3

 120ي خروج قابل دسترس درنظـر گرفتـه شـده اسـت، بايـد حـداقل       ها راهپله كه بخشي از  هر راه
هاي دستگرد پهناي آزاد داشته باشد، يا بايد يكي از پاگردها با مسـاحت بيشـتر    بين ميله متر سانتي

گرفتن مطـابق   گرفتن داشته باشد، يا به يك فضاي پناه  نسبت به پاگرد ساير طبقات، يك فضاي پناه
  .يا به يك خروج افقي، دسترس داشته باشد ،6-10-6-3 بندبا شرايط 
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يـا بـين   (هاي بين دو پـاگرد   حداكثر تعداد پلهست، ي اپله كه قابل دسترس بودن آن الزام در هر راه
  .عدد باشد 12بايد ) كف و پاگرد

توان به عنوان بخشـي از راه خـروج    را مي 11-3-3-6-3 بندهاي خارجي خروج مجاز مطابق  راه پله
  .محسوب كردقابل دسترس 

  :تبصره
هاي دستگرد براي موارد زير الزامي نبوده و بايد حـداقل   متر بين ميله سانتي 120پهناي حداقل  -1

  :پله در هر تصرف در نظر گرفته شود پهنا مطابق مقررات راه
   ؛در مواردي كه طبق محاسبه ظرفيت راه خروج، حداقل پهناي بيشتري براي راه پله الزامي باشد -
 ؛شده مجهز باشند ييدأطور كامل به شبكه بارنده خودكار تيي كه به ها ساختماندر  -

  .شده باشد تأمينپله خروج از طريق يك خروج افقي  يي كه دسترسي به راهها ساختماندر  -
  :گرفتن در موارد زير الزامي نيست  فضاي پناه -2
شـوند، بـه    هاي خروج مجاز، كه به عنوان بخشي از راه خروج قابل دسترس محسوب مي پله در راه -

  ؛شده مجهز باشد يدأيتخودكار شرطي كه سرتاسر ساختمان به شبكة بارندة 
  .2-ي مسكوني گروه مها تصرفدر  -

   

  آسانسورها 3-6-10-4
هايي كه طبقة قابل دسترس مورد نياز، با فاصلة چهار طبقه يا بيشتر در باال يـا پـايين    در ساختمان

  تراز تخليه خروج قراردارد، بايد حداقل يك آسانسور با قابليت حمل صندلي چرخدار از فضـاي پنـاه  
ين الزم همچنـ . ، يا از يك خروج افقي، قابل دسترس باشد6-10-6-3 بندگرفتن منطبق با شرايط 

بـه تعريـف   ( شـود  است تا يك منبع برق كمكي مناسب و آماده به كار براي اين آسانسورها تـأمين 
 ).مراجعه شود 1-1-3 بخشدر  "قابل دسترس"

  :ها تبصره
هاي باز، نياز نيست كه آسانسور از يك فضاي پنـاه گـرفتن يـا خـروج افقـي، قابـل        در پاركينگ -1

  .دسترس باشد
مجهـز  شـده   تأييـد خودكـار  به سيسـتم شـبكة بارنـدة     يسرتاسربه طور يي كه ها ساختماندر  -2

گرفتن يـا خـروج افقـي، قابـل دسـترس        هستند، نيازي نيست كه آسانسورها از يك فضاي پناه
  .باشند
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  باالبرهاي كفي 3-6-10-5
ي خـروج قابـل دسـترس    هـا  راهنبايـد بخشـي از   ) هـاي چرخـدار   مخصوص صندلي(باالبرهاي كفي 

-شوند، مگر در جاهايي كه مطابق مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسـمي محسوب 
نصب اين باالبرهـا نبايـد   . حركتي، به عنوان بخشي از مسير قابل دسترس، مجاز دانسته شده باشند

  .موجب كاهش پهناي راه خروج از مقدار الزامي تعيين شده گردد
  
  فضاهاي پناه گرفتن 3-6-10-6

دسترس كه الزاماً به فضاي پناه گرفتن نياز دارد، بايـد توسـط يـك راه خـروج قابـل       ابلهر فضاي ق
حداكثر طول مسير پيمايش از فضاي قابل دسترس تا يك فضـاي پنـاه   . دسترس به آن متصل شود
هـر  . بيشتر باشـد  1-2-3-6-3 بندبراي تصرف مربوطه مطابق با شرايط  گرفتن نبايد از مقدار مجاز

    و 3-10-6-3ي هـا  بنـد شـده مطـابق شـرايط     پله دوربندي فضاي پناه گرفتن الزامي بايد به يك راه
  . ، دسترسي مستقيم داشته باشد4-10-6-3 بند، يا به يك آسانسور مطابق شرايط 3-6-3-3
  اندازه 3-6-10-6-1

اي باشد كه بتوان بـه ازاي حـداكثر    بايد به اندازهي خروج قابل دسترس، فضاي پناه گرفتن ها راهدر 
كه مربوط به آن فضاي پناه گرفتن اسـت،   ساختماننفر از متصرفان ساختمان يا بخشي از  200هر 

 تـأمين را در آن  متر سانتي120در  80فضاي الزم براي استقرار يك صندلي چرخدار با ابعاد خالص 
در فضـاي پنـاه گـرفتن،    . مي راه خروج را كـاهش دهـد  فضاي صندلي چرخدار نبايد عرض الزا. كرد

دسترس به هر يك از فضاهاي الزم براي صندلي چرخدار نبايد توسط بيش از يـك فضـاي اسـتقرار    
  .صندلي چرخدار مجاور مسدود شود

گرفتن الزم بـه منظـور اسـتقرار صـندلي      ها تنها براي تأمين حداقل فضاي پناه اين اندازه :يادآوري
هاي فضاها براي استقرار يا حركـت   در ساير شرايط، اندازه. سوزي، مجاز است چرخدار در زمان آتش

  .حركتي باشد-صندلي چرخدار بايد مطابق با مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي
  شناسايي محل فضاي پناه گرفتن 3-6-10-6-2

كنـد، بايـد    مـي  تأمينمجاور   يابي به يك فضاي پناه گرفتن را از هر مكان بر روي هر دري كه دست
گـرفتن در   در صـورتي كـه فضـاي پنـاه    . نصـب شـود  » سوزي فضاي پناه گرفتن زمان آتش«عبارت 

للي قابل دسترس براي افراد معلـول نيـز   الم ي خروج قابل دسترس قرار گيرد، بايد عالمت بينها راه
الزامـي باشـد، بـه عاليـم      9-6-3كه روشنايي عالمت خروج مطـابق بخـش    در صورتي . نصب گردد

همچنين بر روي در فضاي پناه گرفتن بايد عاليم لمسي بـراي  . يادشده نيز بايد روشنايي داده شود
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  .حركتي، نصب گردد -لول جسمينابينايان مطابق ضوابط شهرسازي و معماري براي افراد مع
  
  هاي غير قابل دسترس دهندة روي خروج نشان 3-6-10-7

ها و آسانسورهاي مرتبط با يـك فضـاي قابـل دسـترس الزامـي كـه راه خـروج قابـل          بر روي خروج
ي هـا  راهدهنده براي راهنمايي به موقعيـت   شوند، بايد يك نشان اي محسوب نمي شده تأييددسترس 

  .دسترس نصب شودخروج قابل 
  
  ي مسكونيها تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-11
  ها ها و خوابگاه هتل 3-6-11-1
  كليات 3-6-11-1-1

و  10-6-3تا  2-6-3ي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي ها راهها،  ها و خوابگاه در هتل
  .نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  دو در دسترس خروج 3-6-11-1-2
كم دو در دسترس خروج دور از هم  مترمربع، بايد دست 185هر اتاق يا سوئيت، با مساحت بيش از 

  .داشته باشد
  ها تا راهروي دسترس خروج فاصلة داخل اتاق 3-6-11-1-3

تـر بيشـتر   م 23ها، حداكثر فاصله تا يك راهروي دسترس خروج نبايد از  ها يا سوئيت در داخل اتاق
شده محافظت گردد، كـه در نتيجـه، ايـن     تأييدمگر آنكه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار   شود،

  .متر افزايش داد 38حداكثر به  توان ميفاصله را 
  طول راه تخلية خروج 3-6-11-1-4
  .تر باشدمتر بيش 30طول راه تخلية خروج، از انتهاي دوربند پلكان خروج تا معبر عمومي، نبايد از  

  
  بناهاي آپارتماني 3-6-11-2
  كليات 3-6-11-2-1

و 10ـ6ـ3تا  2ـ6ـ3هاي  بخشي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در ها راهدر بناهاي آپارتماني، 
  .نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند

  دسترس به دو راه خروج مجزا 3-6-11-2-2
در بناهاي آپارتماني، هر واحد مسكوني بايد دست كم بـه دو خـروج مجـزا و دور از هـم دسترسـي      

كـه   5-2-11-6-3يا  4ـ2ـ11ـ6ـ3، 3ـ2ـ11ـ6ـ3داشته باشد، مگر در موارد مشخص شده در بند 
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  :ها دسترسي به يك خروج مجاز شمرده شده است استثنائاً در آن
  يا به پلكان اختصاصي يك دسترس مستقيم به بيرون 3-6-11-2-3

  : 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
اوم حريـق  ساعت مق 1 حداقل واحد مسكوني داراي يك پلكان مختص به خود باشد كه با موانع) ب

  .جدا شده و در تراز تخليه، مستقيما ًبه فضاي بيرون باز شود ها بخشو بدون بازشو از ديگر 
  يك پلكان خروج دوربندي شده 3-6-11-2-4

براي آخـرين كـف    متر باالتر از تراز زمين 23طبقه و ارتفاع حداكثر  6هر بناي آپارتماني با حداكثر 
ني در هر طبقه، به شرط تطبيق با همة ضوابط زيـر، اسـتثنائاً   واحد مسكو 4با حداكثر  ، قابل تصرف

  :مجاز است فقط يك پلكان خروج داشته باشد
كامالً دوربندي شده   ساعت مقاومت در برابر آتش، 2پلكان خروج توسط موانع حريق با حداقل ) الف

ازشوهاي ساعت محافظت حريق، تمام ب 5/1شو، با درجة حداقل  باشد و درهاي حريق خودبسته
 در برابـر دود  5-9-3مطـابق بنـد   هـا   پلـه  واقع بين دوربند پلكان و بنا را محافظـت كننـد و راه  

  ؛محافظت شوند
   ؛تر از تراز تخلية خروج ادامه نداشته باشد پلكان خروج تا بيش از دو طبقه پايين) ب
مقاومـت حريـق   سـاعت   1شـوند، حـداقل    راهروهايي كه به عنوان دسترس خروج استفاده مـي ) پ

  ؛داشته باشند
  ؛متر بيشتر نباشد 5/7از   فاصلة عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج،) ت
مرتبـه تعـويض هـوا در سـاعت      6كريدورها داراي امكان تهويه به بيرون از ساختمان به ميـزان  )  ث

ر صـورت نفـوذ دود بـه    كنندة دود مجهز باشند كه د ها بايد به سيستم كشف اين قسمت. باشند
ها بـه صـورت خودكـار فعـال      كنندة دود، سيستم تهوية كريدور اين مسيرها و فعال شدن كشف

  ؛شود
متـر بيشـتر    23فاصلة دسترسي از هر نقطه در طبقات زير تراز تخلية خروج تا پلكان خـروج از  ) ج

  ؛نباشد
طبقات اين باشد، در جايي كه بنا داراي پاركينگ اتومبيل دوربسته و يا در زير تراز تخليه خروج ) چ

كنندة دود با ده مرتبه تعويض هـوا   به سيستم تخليه دود مكانيكي متصل به سيستم كشف بايد
  .در ساعت مجهز باشد



 مبحث سوم

114 

  :ها تبصره
موانع آتش مجـاز اسـت حـداقل يـك     ي مسكوني آپارتماني چهار طبقه و كمتر، ها ساختماندر  -1

دقيقـه در برابـر آتـش     45باشـد و بازشـوها نيـز حـداقل      ساعت مقاومت در برابر آتـش داشـته  
سـاعت مقاومـت در برابـر آتـش داشـته       1هاي دسترس خروج حداقل  محافظت شوند و كريدور

  . باشند
، مجـاز اسـت كـه يـك     شده مجهز باشـد  تأييددر مواردي كه تمامي بنا به شبكة بارندة خودكار  -2

 23كه حداكثر ارتفاع ساختمان از تـراز زمـين بيشـتر از     طبقه به بنا افزوده شود، مشروط بر آن
  .متر نشود

  يك پلكان خارجي خروج 3-6-11-2-5
كف قابـل  باالترين براي  زميناز تراز متر  23طبقه و ارتفاع حداكثر  6هر بناي آپارتماني با حداكثر 

واحد مسكوني در هر طبقه، به شرط تطبيق با همة ضوابط زير، اسـتثنائاً مجـاز    2با حداكثر  ، تصرف
  :است فقط يك پلكان خارجي خروج داشته باشد

مطابقـت داشـته    11-3-3-6-3پلكان خارجي خروج با تمام الزامات تعيـين شـده در قسـمت    ) الف
  ؛باشد

ساعت محافظت  5/1حداقل شو، با درجة  درهاي حريق خودبستهواحدهاي مسكوني مستقيما با ) ب
  ؛به پلكان خارجي دسترسي داشته باشند حريق،

   ؛تر از تراز تخلية خروج ادامه نداشته باشد پلكان خارجي خروج تا بيش از نيم طبقه پايين) پ
متـر بيشـتر    23فاصلة دسترسي از هر نقطه در طبقه زير تراز تخلية خروج تا پلكـان خـروج از   ) ت

  ؛نباشد
ايـن  ، بنا داراي پاركينگ اتومبيل دوربسته و يـا در زيـر تـراز تخليـه خـروج باشـد      در جايي كه ) ث

كننـدة دود بـا ده مرتبـه     به سيستم تخليه دود مكانيكي متصل به سيسـتم كشـف   بايدطبقات 
  .تعويض هوا در ساعت مجهز باشد

  :ها تبصره
اسـت حـداقل يـك     ي مسكوني آپارتماني چهار طبقه و كمتر، موانع آتش مجـاز ها ساختماندر  -1

در محافظـت  دقيقـه   45داراي  باشد و بازشوها نيز حـداقل  ساعت مقاومت در برابر آتش داشته
سـاعت مقاومـت در برابـر آتـش داشـته       1هاي دسترس خروج حداقل  كريدور. باشندبرابر آتش 

  . باشند
سـت كـه يـك    شده مجهز باشـد، مجـاز ا   تأييددر مواردي كه تمامي بنا به شبكة بارندة خودكار  -2

 23كه حداكثر ارتفاع ساختمان از تـراز زمـين بيشـتر از     طبقه به بنا افزوده شود، مشروط بر آن
    .متر نشود
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  فاصلة داخل واحد تا كريدور دسترس خروج يا پلكان خارجي 6- 3-6-11-2
در داخل واحدهاي مسكوني مستقل، فاصلة عبوري تا رسيدن به كريدور دسترس خروج يا پلكان  

شده  تأييدمتر بيشتر شود، مگر در مواردي كه بنا توسط شبكة بارندة خودكار  23خارجي نبايد از 
  .متر افزايش داد 38حداكثر به  توان ميمحافظت شود، كه در آن صورت، استثنائاً اين فاصله را 

  
  ها و بناهاي مسافرپذير اقامتگاه 3-6-11-3
  كليات 1- 3-6-11-3
هايي كه به منظور اقامت موقت يـا طـوالني    ها و پانسيون روزي ها، شبانه ها، مسافرخانه همة اقامتگاه 

هـايي كـه بـا همـين گنجـايش       و نيز تمام خانه  نفر و بيشتر طرح شوند، 16افراد با ظرفيت پذيرش 
شود،  بايد به  هاي آنها مجزا از هم كرايه داده مي است و اتاق غيير و تبديل يافتهبراي همان منظور ت

ي خروج و فرار مطابق ضوابط عمومي منـدرج در ايـن مقـررات و ضـوابط     ها راهطور متناسب، داراي 
  . باشند 3-3-11-6-3تا  2-3-11-6-3اختصاصي مندرج در بندهاي 

  دو در دسترس خروج 3-6-11-3-2
دور از هم   متر مربع بايد حداقل دو در دسترس خروج 185هر اتاق يا هر فضاي با مساحت بيش از  

  .داشته باشد
  فاصلة داخل فضا تا راهروي دسترس خروج 3-6-11-3-3
در داخل هر اتاق يا سوئيت، يا هر واحد زندگي، حداكثر فاصله تا يك راهروي دسترس خروج نبايد  

شده محافظت گردد كه   تأييدمگر آنكه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار   متر بيشتر باشد، 23از 
  .متر افزايش داد 38توان تا حداكثر  در آن صورت، اين فاصله را مي

  
  هاي يك يا دو خانواري خانه 3-6-11-4
  كليات 3-6-11-4-1

بط عمومي در بندهاي ي خروج و فرار بايد حسب مورد، با ضواها راههاي يك يا دو خانواري،  در خانه
  .و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند 10-6-3تا  3-6-2
  ي فرار و نجاتها راهتعداد  3-6-11-4-2
 185هـا كمتـر از    هاي يك يا دو خانواري داراي دو اتاق يا بيشتر كه مساحت هر طبقـه آن  در خانه 

       داقل يـك راه اصـلي فـرار و نجـات مطـابق     متر مربع باشد، براي هر اتاق خواب يا فضاي زندگي حـ 
    4-4-11-6-3و حـداقل يـك راه دوم يـا جـايگزين فـرار و نجـات مطـابق بنـد          3-4-11-6-3بند 

  . فراهم باشد
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 :راه دوم يا جايگزين در موارد زير الزامي نيست:تبصره

دسترسي داشـته   اتاق خواب يا زندگي با يك در مستقيما به خارج ساختمان يا زمين محوطه -الف
  .باشد

  .شده مجهز باشد ييدأواحد مسكوني به طور كامل به شبكه بارنده خودكار ت -ب
متـر   185ي مسكوني يك و دو خانواري، هر طبقه در داخل واحد كه داراي مساحت ها ساختماندر 

كه  ر آنباشد، مگ 3-4-11-6-3مربع و بيشتر باشد، بايد داراي دو راه فرار و نجات اصلي مطابق بند 
ييد شده مجهز باشد كه در اين صورت يـك راه اصـلي و يـك راه    أتمام بنا با شبكه بارنده خودكار ت

  .جايگزين الزاميست
  راه اصلي فرار و نجات 3-6-11-4-3

پله، يا شيبراه باشد كه يك مسير پيمـايش بـدون مـانع را تـا      راه اصلي فرار و نجات بايد يك در، راه
  .نمايد تأميندر خيابان يا زمين محوطه خارج از واحد مسكوني 

  راه دوم يا جايگزين فرار و نجات 3-6-11-4-4
  :راه دوم يا جايگزين فرار يا نجات بايد حسب مورد با يكي از موارد زير مطابقت داشته باشد

بـه  پله، راهرو يا هال مجزا و دور از راه فرار اصلي،كه مسير پيمايش بدون مـانعي را   يك در، راه) الف
  .بيرون بنا در سطح خيابان يا زمين محوطه، فراهم كند

  مشـروط بـر آنكـه در طـول راه،      شده، تأييديك راه عبور از ميان فضاهاي مجاور، يا هر راه فرار ) ب
  .هيچ دري با احتمال قفل شدن وجود نداشته و تمام مسير از راه فرار اصلي مجزا و دور باشد

از سمت داخل، بدون نياز به كليد يا هر وسيلة خـاص ديگـر، قابـل    يك پنجره يا در بيروني كه ) پ
هاي بازشوي آن حداقل معادل مشخصات بيان شده براي بازشوي فرار  بازشدن بوده و سطح و اندازه

 110همچنـين لبـه پـاييني بازشـو نبايـد بـيش از       . باشد 18-6-3اضطراري و نجات مطابق بخش 
اين پنجره يا در، فقط در يكي از موارد زير به عنوان راه . شده باشداز كف اتاق باالتر واقع  متر سانتي

  :شود فرار دوم پذيرفته مي
  .متري از سطح زمين مجاور واقع شده باشد 6لبة بااليي بازشوي پنجره در فاصلة حداكثر ) 1
شاني قابل ن نشاني، پنجره مستقيماً براي گروه امداد يا نيروهاي آتش با توجه به نوع امكانات آتش) 2

  .قرار گيردسازمان آتش نشاني  تأييددسترس باشد و مورد 
  .پنجره يا در به يك بالكن بيروني باز شود) 3
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  ها تصرفاستقرار تصرف مسكوني در طبقات باالي ساير  3-6-11-5
  كليات 3-6-11-5-1

ـ قرار دار ها تصرفمسكوني آپارتماني كه در طبقات باالي ساير ي ها تصرف در ايـن قسـمت بـه     د ون
بايد بـا   10-6-3تا  1-6-3هاي  بخشبر رعايت  شوند، عالوه ي مسكوني خوانده ميها تصرفاختصار 

  .الزامات اين قسمت نيز منطبق باشند
  ي مسكونيها تصرفي خروج اصلي ها راه 3-6-11-5-2

صـرف  ي آپارتمـاني نبايـد از ميـان يـك ت    هـا  ساختمانهيچ راه خروج اصلي هر تصرف مسكوني در 
ي غير مسكوني، ها تصرفعبور راه خروج اصلي واحدهاي مسكوني از ساير . مخاطره آميز عبور نمايد

و انطباق با  2-11-6-3ي مسكوني آپارتماني بند ها ساختمانمستلزم رعايت تمام ضوابط اختصاصي 
  :يكي از موارد زير است

  .شده مجهز باشد ييدأبه طور كامل توسط شبكه بارنده خودكار ت  ساختمان -الف
يي كه به شبكه بارنده خودكار مجهز نشده باشند، تمام مسير راه خروج از واحـد  ها ساختماندر  -ب

مسكوني تا خارج ساختمان با ساختارهايي با حداقل يك سـاعت مقاومـت در برابـر حريـق از بقيـه      
  .هاي ساختمان جدا شده باشد قسمت

  الزامات استقرار و همجواري 3-6-11-5-3
  و 1-5-11-6-3ي خـروج بيـان شـده در بنـدهاي     ها راهحدهاي مسكوني عالوه بر رعايت الزامات وا
ي غيـر  هـا  تصـرف تواننـد در طبقـات بـاالي     تنها در صورت تطابق با شرايط زير مـي  3-6-11-5-2

  :مسكوني قرار گيرند
ر تمـام  تمام مسير راه خروج و دسترس واحدهاي مسكوني تا فضـاي بـاز يـا معبـر عمـومي د      -الف

ها بـراي تمـام متصـرفان     ابل استفاده بوده و امكان خروج و ورود از طريق آنقروز  ساعات شبانه
   ؛مسكوني فراهم باشد

. ي مسـكوني مشـترك نباشـد   هـا  تصـرف ي غير مسكوني با راه پله خروج ها تصرفپله خروج  راه -ب
ي مسكوني نبايد ها تصرفپله دسترسي به  ي غير مسكوني به راهها تصرفبنابراين امكان ورود از 

ي غير مسكوني، تنها با استفاده از قفل كه كليـد آن  ها تصرفپله و  فراهم باشد و درهاي بين راه
   ؛ي غير مسكوني قابل بازشدن باشدها تصرفاز سمت در اختيار متصرفان مسكوني است 

  :م باشدهيكي از دو شرط زير بايد فرا -پ
ها با ساختارهايي با حداقل يك ساعت مقاومـت در برابـر    ي خروج آنها راهواحدهاي مسكوني و  -1
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  .آتش از بقيه ساختمان جدا شده باشند
  .ييد شده مجهز شده باشدأتصرف غير مسكوني به طور كامل با شبكه بارنده خودكار ت -2
  
  فرهنگي/آموزشيي ها تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-12
  كليات 3-6-12-1

 2ــ 6ـ3هاي  بخشي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در ها راهفرهنگي،  /ي آموزشيها تصرفدر 
  .و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند 10ـ6ـ3تا 
  
  هاي دبستان استقرار كالس 3-6-12-2

آموزان سال اول دبسـتان بايـد فقـط در تـراز      دانشفضاهاي مورد استفادة كودكان پيش دبستاني و 
حداكثر يـك طبقـه بـاالتر از      آموزان سال دوم دبستان، هاي مورد استفادة دانش تخلية خروج و اتاق

  .تراز تخلية خروج واقع شوند
  
  عرض راهروهاي دسترس خروج 3-6-12-3
استقرار هـر نـوع   . عرض مفيد داشته باشند متر سانتي 240كم  راهروهاي دسترس خروج بايد دست 

آبخوري يا تجهيزات و تأسيسات ديگر، چه به صورت ثابت و چه قابل انتقال، در راهروهاي دسـترس  
  .كاهش نيابد متر سانتي 180خروج به شرطي مجاز است كه عرض مفيد راه به كمتر از 

  
  استقرار درها 3-6-12-4
قرار گيرنـد   تر از ديوار راهرو شوند، بايد عقب س خروج باز ميدرهاي لواليي اگر به راهروهاي دستر 

درجـه چـرخش    180در غير اينصورت، الزم است با . وآمد موجود در راهرو برخورد نكنندتا با رفت 
باز شدن درها در هر وضع و حالت، نبايد عرض خروج مقـرر شـده   . بر روي ديوار راهرو مستقر شوند

  .نصف كاهش دهد براي راهروها را به كمتر از

  
  هاي ثابت حداقل پهناي راهروهاي دسترس به رديف صندلي 3-6-12-5

 متـر  سـانتي  110هاي ثابت صندلي بايد حـداقل   هاي درس، راهروهاي دسترسي به رديف در كالس
عرض مفيد داشته باشند، مگر آنكه راهرو از يك طرف با ديوار مجاور باشد كه در اين صورت عـرض  
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راهروهايي كه براي دسترسـي بـه حـداكثر    . كاهش داد متر سانتي 90توان به حداقل  مفيد آن را مي
عـرض مفيـد داشـته     متـر  سـانتي  75شوند استثنائاً مجاز است حداقل  صندلي درنظر گرفته مي 60

اي باشد كه بين هر صـندلي و   ها در هر حال بايد به گونه آرايش و موقعيت راهروها و صندلي. باشند
  .صندلي وجود داشته باشد 6 راهرو حداكثر

  
  هاي بيروني راهروها و بالكن 3-6-12-6

انداز  شوند، فقط دست هاي بيروني، به عنوان راه خروج محسوب مي در مواردي كه راهروها يا بالكن
هاي امن  د آنها را از هواي آزاد جدا كند و بايد از دو سمت مقابل به خروجتوان ميپناه مناسب  يا جان

هايي كه با شيشه و مصالح مانند آن دوربندي شوند، از لحاظ ضوابط راه خروج،  بالكن. مربوط شوند
  .ي داخلي خواهند بودها راهو تابع مقررات  شوند ميراهروهاي داخلي محسوب 

  
  هاي بيروني الكنب ساختار راهروها و 3-6-12-7
ي خروج مربوط به آنها  بايد ساختار مقاوم حريق با مقاومتي ها پلكانهاي بيروني و  راهروها و بالكن 

همچنين كف آنها  بايد صلب و بدون سوراخ و روزنه . حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند
بيروني منتهي به خود، از  كم برابر عرض راهرو يا بالكن ي خارجي چنانچه دستها پلكان. باشد

هاي ناشي از درون بنا نخواهند  ديوارهاي بنا فاصله داشته باشند، نيازي به محافظت در برابر حريق
  .داشت

  
  تر از تراز تخليه خروج كالس درس در پايين 3-6-12-8

نصف  تواند به اندازة حداكثر كف هر اتاق و يا فضا كه به قصد آموزش مورد استفاده است، تنها مي
هايش  كم يكي از خروج ارتفاع آن در زير تراز زمين قرار گيرد و چنين اتاق يا فضايي بايد دست

  .شود منتهي ) در سطح تخلية خروج(مستقيماً به بيرون بنا 
  
  كاربرد قفل 3-6-12-9
ي خروج الزامي و همچنين درهاي واقع در ها راهفرهنگي، درهاي واقع در / ي آموزشيها تصرفدر  

متصرف يا بيشتر، نبايد داراي قفل و ديگر وسايل بازدارنده باشند، مگر با  100فضاهاي تجمعي، با 
دار كردن ساير درها با رعايت ضوابط اين مقررات  قفل. 6ـ2-4ـ6ـ3يت ضوابط مندرج در بند رعا

  .آنكه هر در حداكثر داراي يك قفل يا وسيلة بازدارنده باشدبه شرط مجاز است، 
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  هاي آموزشي پنجرة كالس 3-6-12-10
فضاي آموزشي، بايد براي امكـان اجـراي   فرهنگي، هر كالس درس، اتاق يا / موزشيي آها تصرفدر  

هـاي آن بـا ضـوابط     عمليات اضطراري نجات و ايجاد تهويه، داراي پنجره باشـد و پنجـره يـا پنجـره    
 135داكثر در ارتفـاع  هـا بايـد حـ    چفت و بست پنجره .مطابقت كند -4-4-11-6-3 مندرج در بند

شـده   تأييـد بناهايي كه تمامـاً بـا شـبكة بارنـدة خودكـار      . نصب شود ي از كف تمام شدهمتر سانتي
كم يك درگاه خروج در سطح زمين و به بيـرون   ها و فضاهاي داراي دست محافظت شوند، و نيز اتاق

  .خواهند بود يبنا، از اين قاعده مستثن
  

  مراقبتي/ي درمانيها تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-13
  ي مراقبت تندرستيها تصرف 3-6-13-1
  كليات 3-6-13-1-1

 2-6-3هـاي   بخشي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در ها راهي مراقبت تندرستي، ها تصرفدر 
  .، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند10-6-3تا 
  دستيابي به خروج 3-6-13-1-2
مستقيماً به بيرون بنا مربوط نيست، بايد به يك راهـروي دسـترس     اتاق اگر توسط درگاه خروج، هر

اسـتثنائاً    دستيابي به راهروي دسترس خروج،  هاي بستري بيماران، در مورد اتاق. خروج متصل باشد
آنكه از  ممكن است از طريق يك فضاي واسطه، مانند اتاق نشيمن يا انتظار انجام پذيرد، مشروط بر

هـا، دسـتيابي بـه راهـروي دسـترس       در مورد ساير اتاق. بيمار استفاده كنند 8حداكثر   اتاق بستري،
توان از طريق يك يا چند فضاي واسطه، مانند دفتر كار و غيره فراهم سـاخت،   استثنائاً مي  خروج را،

  .يك از فضاهاي واسطه از نوع پرمخاطره نباشد مشروط بر آنكه هيچ
  بازشوي فرار اضطراري و نجات  3-6-13-1-3

ي خروج الزامي در اين فصل، بايد تمهيداتي براي فرار اضطراري و عمليـات نجـات در   ها راهعالوه بر 
هـاي بسـتري يـا خـوابي كـه       ها و نيـز اتـاق   زيرزمين. بيني گردد ي مراقبت تندرستي پيشها تصرف
اضطراري و نجات، حداقل يك بازشـوي بيرونـي    اند، بايد براي فرار شده تر از طبقه چهارم واقع پايين

كوچـه يـا   (اين بازشو بايد مستقيماً بـه معبـر عمـومي    . داشته باشند 18-6-3مطابق ضوابط بخش 
  .، يك صحن يا حياط باز شود) خيابان

  دو در دسترس خروج 3-6-13-1-4
شـدن بيمـاران مـورد     مترمربع كه براي بستري 95هر فضا يا هر سوئيت با سطح زيربناي بيش از  
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فضـاها يـا   . كـم دو در دسـترس خـروج دور از هـم داشـته باشـد       گيرد، بايد دسـت  استفاده قرار مي
شـوند، بـا داشـتن سـطحي بـيش از       هايي كه به منظوري غير از بستري بيماران استفاده مي سوئيت

  .مترمربع، بايد حداقل دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشند 185
  ها و فضاهاي بستري تفكيك داخلي سالن 3-6-13-1-5

ي هـا  بخـش بـه    هاي غير قابـل سـوختن،   كننده  توسط تقسيم توان ميرا  ها و فضاهاي بستري سالن
اي باشـد كـه امكـان نظـارت      مشروط بر آنكه آرايش داخلـي فضـا بـه گونـه      تر تفكيك كرد، كوچك

نبايـد   ،شـوند  اين ترتيب تفكيك مـي فضاهايي كه به . مستقيم و مداوم پرستاران مراقب فراهم شود
  .مترمربع داشته باشند 460مساحتي بيش از 

  ها و فضاهاي غير بستري تفكيك داخلي سالن 3-6-13-1-6
توسـط   تـوان  مـي ها و فضـاهاي غيربسـتري را بـا توجـه بـه شـرايط منـدرج در ايـن بخـش           سالن 

مشروط برآنكه سطح كلـي    د،ي كوچكتر تفكيك كرها بخشبه   هاي غير قابل سوختن، كننده تقسيم
  :بيشتر نباشد و يكي از دو ضابطه زير در مورد آنها رعايت شود متر مربع 930آنها  از 

  . متر باشد 15حداكثر طول راه عبور از هر نقطه تا درگاه منتهي به راهروي دسترس خروج، ) الف
  .باشد بيش از يك فضاي واسطه بين سالن و راهروي دسترس خروج وجود نداشته) ب
  فاصلة نقاط مختلف تا درهاي خروج 3-6-13-1-7

بـر حسـب مـورد      هـا،  در تسهيالت مراقبت تندرستي، فاصله نقاط مختلف تا درهاي خروج يا خروج
  :نبايد از مقادير زير بيشتر باشد

  .متر 45حداكثر   طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو،) الف
  .متر 60نقطه، در هر فضا، حداكثر طول دسترس خروج از هر ) ب

 تـوان  مـي شده محافظت شـود،   تأييددر مواردي كه تمام بنا توسط شبكة بارندة خودكار : يادآوري
  .افزود "ب"و  "الف"هاي مشخص شده در  متر به فاصله 15حداكثر 

فاصلة پيمـايش از هـر نقطـه داخـل فضـاي بسـتري تـا درگـاه منتهـي بـه راهـروي دسـترس             ) پ
  .متر 15داكثر ح خروج،

تـا يـك در دسـترس خـروج،     ) سـوئيت (فاصله پيمايش از هرنقطه در درون هر مجموعـة اتـاق   ) ت
متـر   45متر، مشروط بر آنكه كل طول دسترس خروج از هـر نقطـه تـا يـك خـروج از       30حداكثر 

  .بيشتر نشود
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  هاي افقي محافظت خروج 3-6-13-1-8
و بيشتر، كه در آنهـا بـه هـر دو سـو تـردد       متر انتيس 245هاي افقي، با راهروهايي به عرض  خروج 

 105كـه هـر لنگـة آن حـداقل     ) بـدون وادار ميـاني  (، بايد توسط درهاي دو لنگـة لـواليي   شود مي
شـود، يـا توسـط درهـاي كشـويي       عرض مفيد داشته باشد و در جهت مخالف ديگري باز  متر سانتي

  .شوند، محافظت متر سانتي 210افقي، با عرض مفيد حداقل 
، كه در آنها به هر دو سـو  متر سانتي 245تا  متر سانتي 185هاي افقي، با راهروهايي به عرض  خروج

 80كـه هـر لنگـة آن حـداقل     ) بدون وادار ميـاني (شود، بايد توسط درهاي دو لنگة لواليي  تردد مي
كشـويي  عرض مفيد داشته باشد و در جهت مخالف ديگري باز شـود، يـا توسـط درهـاي      متر سانتي

  .محافظت شوند متر سانتي 160افقي با عرض مفيد حداقل 
يـا  (شود مجاز است درهاي يـك لنگـه لـواليي     هاي افقي كه در آنها فقط به يك سو تردد مي خروج

  .داشته باشند متر سانتي 105با عرض مفيد حداقل ) كشويي افقي
  پنجرة چشمي 3-6-13-1-9
  .باشد) با ديد به بيرون(شده  تأييدهر خروج افقي بايد داراي يك پنجرة چشمي  

  شو كاربرد درهاي خودكار بسته 3-6-13-1-10
موانع دود، يا دوربند فضاهاي   هاي افقي، خروج  ،ها پلكاندوربند   هاي خروج، درهاي واقع در گذرگاه 

هـاي تأسيسـات و تجهيـزات مكـانيكي،      ها و اتـاق  هخان ها، گرم آميز را، به استثناي موتورخانه مخاطره
از نوع خودكار بسته شو انتخاب كرد و باز نگه داشت، مشروط بر آنكه نظـام خودكـار بسـته     توان مي

  .مسئول قرار گيردمرجع كنترل ساخت  تأييدشدن آنها مورد 
شوند كه با فرمان بايد به ترتيبي نصب و نگهداري  ها پلكاندرهاي خودكار بسته شو واقع در دوربند 

شـوي پلكـان در همـة طبقـات      خودكار بسـته شدن هر يك از آنها، در هر طبقه، تمام درهاي  بسته
ي مجزا يـا در تمـام بنـا، بـه طـور      ها بخشبه دلخواه، در  توان ميساير درها را . بسته شوندبالفاصله 

  .زمان بست هم
  
  )تحت نظري(بت بازداشتي ي مراقها تصرف 3-6-13-2
  كليات 3-6-13-2-1

 2ــ 6ــ 3هاي  بخشي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در ها راهي مراقبت بازداشتي، ها تصرفدر 
  .و ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند 10ـ6ـ3الي 



 هاي خروج از بنا و فرار از حريق راه 3-6

123 

  اتصال به راهروي دسترس خروج 3-6-13-2-2
مستقيماً به بيرون بنا مربوط نيست، بايد بـه يـك راهـروي      هر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، 

دو، تنهـا وجـود يـك فضـاي عمـومي واسـطه، ماننـد اتـاق          دسترس خروج متصل باشد و بـين آن 
هاي خواب يـك نفـره مجـاز اسـت      اتاق. مجاز است  هاي گروهي، هاي روزانه يا فضاي فعاليت فعاليت
  .اً به اين فضاهاي واسطه راه داشته و با آنها حداكثر يك طبقه اختالف سطح داشته باشندمستقيم

  اتاقك بازرسي 3-6-13-2-3
كه، در شـرايط اضـطراري،    مشروط بر آن  در مسيرهاي خروج، وجود يك اتاقك بازرسي مجاز است، 

  .امكان عبور كنترل نشده و بدون مانع متصرفان از درون اتاقك فراهم باشد
  فاصلة نقاط مختلف تا در خروج 3-6-13-2-4
هـا، بـر    ي مراقبت بازداشتي، فاصلة نقاط مختلف تا درهاي دسترس خـروج، يـا خـروج   ها تصرفدر  

  :حسب مورد نبايد از مقادير زير بيشتر باشد
  متر 30طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر ) الف
  .متر 45در هر فضا، حداكثر  طول دسترس خروج از هر نقطه) ب
  فاصله عبوري از هر نقطه از اتاق خواب تـاجلوي در همـان اتـاق در راهـروي دسـترس خـروج،      ) پ

  متر 15حداكثر 

  :ها تبصره
حداكثر  توان ميشوند،  شده محافظت مي تأييددر بناهايي كه تماماً توسط شبكة بارندة خودكار  -1

  .افزود "ب"و  "الف"هاي مشخص شده در  متر به فاصله 15
، فاصلة )گيرند هايي كه تعداد زيادي تخت در آنها قرار مي مانند سالن( هاي نوع باز در خوابگاه -2

متر افزايش داد، مشروط بر آنكه ديوارهاي  30حداكثر به  توان ميرا  "پ"ذكر شده در بند 
متر بيشتر  15در مواردي كه اين فاصله از . ختار دودبندي شده باشددوربند خوابگاه داراي سا

 .باشد، حداقل دو در دسترس خروج دور از هم، در خوابگاه مورد نياز خواهد بود

  هاي داخلي حياط 5- 3-6-13-2
. به جاي تخلية خروج اسـتفاده كـرد   توان ميهاي داخلي ن از حياط  ي مراقبت بازداشتي،ها تصرفدر 

  به يك حياط تخلية خروج دوربندي شده بـا ديـوار يـا حصـار منتهـي سـاخت،       توان ميها را  خروج
كه حداكثر دو بر از چهار بر حياط، ديوارهاي خارجي مربوط بـه همـان بنـا و برهـاي      مشروط بر آن
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شوند، بايـد آن   ين منظور استفاده مياي كه به ا هاي دوربندي شده حياط. حصار محوطه باشند  ديگر
سطح، در  متر مربع 5/1معادل   اندازه وسعت داشته باشند كه در آن به ازاي هر يك از متصرفان بنا،

  .متري تا ديوارهاي خارجي بنا فراهم باشد 15فاصلة حداقل 
  
  ي تجمعيها تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-14
  كليات 3-6-14-1

ها، ميزها، صحنه نمايش، تجهيزات و از اين قبيل باشند، بايد  ي تجمعي كه داراي نشيمنگاهها تصرف
، با ضـوابط ايـن بخـش نيـز     10ـ6ـ3تا  2ـ6ـ3هاي  بخشمندرج در عالوه بر رعايت ضوابط عمومي 

  .مطابقت نمايند
  
 ي تصرف تجمعيخروج اصل 3-6-14-2

خـروج  . خروج اصـلي باشـند   يكبايد داراي  نفر 300داراي بار تصرف بزرگتر از  ي تجمعيها تصرف
نبايـد كمتـر از    پهنـا ، امـا ايـن   باشدحداقل نصف بار تصرف معادل با كافي  پهناياصلي بايد داراي 

چنانچـه كـل   . شـوند  مـي منتهـي  خـروج  ايـن  ي خروج باشد كـه بـه   ها راهعرض الزم كليه مجموع 
حـداقل يـك    مشـرف بـه  اصـلي بايـد   شود، خروج  بندي مي دستهتجمعي تصرف  در گروهساختمان 
كه به يـك خيابـان يـا راه عمـومي      متر باشد 3 شده با عرض حداقلن فضاي اشغالبه يك  خيابان يا
  .شود متصل مي
بـه طـور واضـح    كه در آن راه خروج اصلي ) ها مانند استاديوم(تجمعي بزرگ ي ها تصرفدر :تبصره

هـا مجازنـد در اطـراف     وجـود دارد، خـروج  خروج اصلي راه مشخص نشده است يا جايي كه چندين 
درصـد عـرض الزم    100محيط ساختمان پراكنده باشند به شرط آنكه كل عـرض خـروج كمتـر از    

  .نباشد
  
  هاي غيراصلي تصرف تجمعي خروج 3-6-14-3

دسترسي به خروج  نفر، بايد عالوه بر 300 داراي بار تصرف بزرگتر از ي تجمعيها تصرف تراز از در هر
هاي ديگري نيز موجود باشد كه ظرفيت آنها برابر با حداقل نيمـي از تعـداد متصـرفان     خروجاصلي، 

  .باشد ها مطابقت داشته همان تراز بوده و با ساير ضوابط در مورد تعداد و شرايط استقرار خروج
بـه طـور واضـح    كه در آن راه خروج اصلي ) ها مانند استاديوم(تجمعي بزرگ ي ها تصرفدر  :تبصره
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هـا مجازنـد در اطـراف     خروج اصلي وجـود دارد، خـروج  راه خص نشده است يا جايي كه چندين مش
درصـد عـرض الزم    100محيط ساختمان پراكنده باشند به شرط آنكه كل عـرض خـروج كمتـر از    

  .نباشد
  هاي انتظار و سرسراها سالن 3-6-14-4

پـذير   امكـان صندلي خالي  دستيابي بهكه افراد در زماني كه  ي مشابه تجمعيها تصرفدر تئاترها و 
، چنين كاربرد باشند شده و در سرسرا يا فضايي مشابه به انتظاربه داخل ساختمان پذيرفته نيست، 
اينگونه فضـاهاي انتظـار   . را مختل نمايدي خروج ها راهالزم آزاد پهناي يا فضاي مشابه نبايد سرسرا 

از متـر  سـانتي  105صلب ثابـت بـا ارتفـاع حـداقل     ي ها با نردهدائمي محكم يا جدارهاي بايد توسط 
هـا و   كليـه ورودي به وسيله اگر مستقيماً  ي انتظاراينگونه سرسراها. ي خروج الزامي جدا شوندها راه

بدون مانع و مسـتقيم بـه هـر     داالنمتصل نباشد، بايد يك گذر يا  معبر عموميهاي اصلي به  خروج
  .دناصلي داشته باشهاي  ها يا خروج وروديچنين يك از 

  
  داخلي هاي  خروج بالكن يها راه 3-6-14-5

نفر بيشتر نباشد، مجاز است فقط يك راه خـروج داشـته    50هاي داخلي كه بار تصرف آنها از  بالكن
  .منتهي شدن اين راه خروج به طبقة زير بالمانع است. باشد
بايد حداقل دو راه خروج دور از هـم  نفر است،  100تا  51هاي داخلي كه بار تصرف آنها  بين  بالكن

  .منتهي شدن اين دو راه خروج به طبقة زير بالمانع است. داشته باشند
شـود و   نفر بيشتر است، يك طبقة مجزا محسـوب مـي   100هاي داخلي كه بار تصرف آنها  از  بالكن

  .ه شودر گرفتي خروج به تعداد و عرض كافي مطابق ضوابط اين مقررات درنظها راهبايد براي آنها 
  
 ي تجمعيها تصرف براي ي خروجها راه پهناي 3-6-14-6

بايد ظرفيت كـافي  )ها چي مانند راهروهاي بين سكوهاي تماشي(خروج  روهاي پلكانيراهپهناي آزاد 
  :را مطابق كليه موارد زير، در صورت مشمول بودن، فراهم سازند

متـر يـا    ميلـي  180هايي بـا ارتفـاع    مورد پلهمتر براي هر متصرف در  ميلي 8بايد حداقل پهناي  -1
گيري شده به صورت افقـي بـين لـب كـف      متر يا بزرگتر، اندازه ميلي 280كمتر و عمق كف پله 

  .هاي متوالي فراهم گردد پله
متر، در جايي كه اين ارتفـاع مجـاز دانسـته     ميلي 180متر ارتفاع پله باالتر از  ميلي 5/2براي هر  -2
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  .متر پهناي اضافي پله براي هر متصرف درنظر گرفته شود ميلي 15/0حداقل شده باشد، بايد 
كان يي از پهناي پلها بخشدر رونده نياز دارد،  پايينكان به پل پلكانيخروج  رويراهدر جايي كه  -3

بايـد  ،دسـتگردي دسترسـي ندارند    ي از هر طرف به هيچ ميلـه متر سانتي 75كه در فاصله افقي 
  .منظور گرددهر متصرف متر پهناي اضافي به ازاي  ميلي 2حداقل 

 8شـيب  (واحـد افقـي    12واحد عمودي در  1كه شيب آنها بيشتر از  دار خروج شيب يها روراه -4
ي هـا  راهبـراي  . آزاد براي هر متصرف داشته باشـند  متر پهناي ميلي 6 است، بايد حداقل) درصد

 8شـيب  (واحـد افقـي    12واحد عمـودي در   1شيب آنها كمتر از دار كه  خروج مسطح يا شيب
  .هر متصرف داشته باشنده ازاء آزاد بمتر پهناي  ميلي 5 است، بايد حداقل) درصد

 
  فاصله تردد 3-6-14-7

خودكـار،  ي بـدون شـبكه بارنـده    هـا  سـاختمان كـه در  به نحوي قرار گيرند ها و راهروها بايد  خروج
. اشـد نب)در امتـداد خـط تـردد   گيري شده  اندازه(متر  60 روج بيشتر ازتا يك در خ مسافت پيمايش
. متر باشد 75بيش از نبايد خودكار تاييدشده  ي داراي شبكه بارندهها ساختماندر  مسافت پيمايش

در امتداد راهروها  اند، مسافت تردد ها در نظر گرفته شده در جايي كه راهروها در بين رديف صندلي
  .شود ميگيري  ها اندازه و راه دسترسي به راهرو بدون تردد از روي صندلي

 120 هر صندلي تا بيرون ساختمان نبايد ازاز  مسافت تردد، محل نشستن در فضاي بازدر : تبصره
  .شود نميمحدود  2و  1نوع ارهاي تسهيالت ساختدر  مسافت تردد. تجاوز نمايدمتر 

 

  مسير مشترك تردد 3-6-14-8
اي كه شخص بـه دو مسـير تـردد بـه دو خـروج مسـتقل        مسير مشترك تردد از هر صندلي تا نقطه

  .متر باشد 9دسترس داشته باشد، نبايد بيش از 
د حـداكثر  توان ميمتصرف نباشند، مسير مشترك تردد  50براي فضاهايي كه داراي بيش از :تبصره

  .متر باشد 23
  هاي همجوار ن رديفمسير از بي 3-6-14-8-1

گذرد، نبايد بيش  هاي بين دو راهرو مي در جايي كه يكي از دو مسير تردد از بين يك رديف صندلي
صندلي بين دو راهرو وجود داشته باشد، و حداقل پهناي آزاد بين دو رديف صـندلي بـين دو    24از 

به ازاي هر صندلي اضافه بر هفت  متر سانتي 5/1به اضافه  متر سانتي 30راهرو بايد برابر با عدد ثابت 
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صـندلي باشـد،    20هـا بـين دو راهـرو     به عنوان مثال اگر تعداد صندلي. صندلي بين دو راهرو باشد
  .متر سانتي 5/49) = 5/1×  13+ ( 30: حداقل فاصله بين دو رديف صندلي برابر است با

  
  تجمعيهاي  در تصرف راهروهاي الزامي 3-6-14-9
نمـايش يـا تجهيـزات مشـابه      يهـا  محلها، ميزها،  كه شامل صندلي تجمعيتصرف تحت بخش  هر

  .خروج مطابق اين بخش مجهز شوند هاي دسترس درگاه ها يا خروج به راهروهاي منتهي به بايد ،باشد
  راهرو پهناي حدقل 3-6-14-9-1

  :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  :تبصره

  متر سانتي 90 ،هستند داراي محل نشستن تنها در يك طرفكه اي  پلهراهروهاي ـ براي 2
دسـتگرد و محـل     بين ميله متر سانتي 60 دستگرد تقسيم شده است،  ـ در جايي كه راهرو با ميله3

  نشستن
  متر سانتي 105 ـ براي راهروهاي مسطح يا شيبدار كه در هر دو طرف محل نشستن دارند،4

  :ها تبصره
  متر سانتي 90 صندلي نيست، 50در جايي كه راهرو براي بيش از  -الف
 متر سانتي 75صندلي نيست،  14در جايي كه راهرو مربوط به بيش از  -ب

  متر سانتي 90 داري كه تنها در يك طرف محل نشستن دارند، ا شيبيبراي راهروهاي مسطح  -5
  متر سانتي 75صندلي نيست،  14در جايي كه راهرو مربوط به بيش از :تبصره

  راهرو پهناي 3-6-14-9-2
هـاي مربـوط بـه راهـرو      حـوزه براي تعـداد افـرادي كـه از     را بايد ظرفيت خروج كافي راهرو پهناي

بخشي از فضاي كلي است كه بـه آن قسـمت از راهـرو    حوزه سرريز به راهرو  .فراهم سازدريزند،  مي
ي هـا  راهفرض بايد بـرآن باشـد كـه از كليـه     تعيين حوزه سرريز به راهرو، در هنگام . شود مي تخليه

به عنوان مثـال   .شود استفاده ميها  ظرفيت خروج وتعداد افراد با تناسب بين  خروج به طور متعادل
هاي صندلي به دو راهرو دسترس داشته باشـند، از هـر راهـرو نيمـي از      چنانچه يك مجموعه رديف

  . كنند افراد هر رديف براي خروج استفاده مي



 مبحث سوم

128 

  راهروهاتجميع  3-6-14-9-3
اد نماينـد،  بـراي خـروج را ايجـ   واحـد  شوند تا يك مسير پيمـايش   مي تجميعدر جايي كه راهروها 

  .ظرفيت خروج الزم آن مسير نبايد كمتر از مجموع ظرفيت الزم آن راهروها باشد
  يكنواخت پهناي 3-6-14-9-4

در نظـر  ن اسـ الزم بايـد هم  پهنـاي هر دو جهت امكان دارد،  بهيي از راهروها كه خروج ها بخشآن 
  .گرفته شود

  ي تجمعيها تصرفها در انتهاي راهرو 3-6-14-9-5
يـا  مدخل اصـلي  ، درگاه، ي انتظار، سرسرا)متقاطع(عرضي راهروي يك هر انتهاي يك راهروبايد به 

  .، ختم شودباشند به يك خروجرس داراي دستفضاي تجميع كه 
  :ها تبصره

  .طول داشته باشند متر سانتي 600بست نبايد بيش از  راهروهاي بن -1
بسـت   در قسمت بنكه راهرو است در جايي مجاز متر سانتي 600 تر از بست طوالني راهروهاي بن -2

نشـيمنگاه  كه در امتـداد يـك رديـف     فاصله دارد نسبت به راهروي ديگر جاي نشستن 24حداكثر 
بـه ازاي هـر   متـر   ميلـي  15به عالوه  متر سانتي 30 داراي حداقل عرض آزادشود كه  گيري مي اندازه

 .استرديف آن در صندلي  7اضافه بر صندلي 

  ي تجمعيها مكانها در راهروموجود در موانع  3-6-14-9-6
بـا   قكـه مطـاب  هـاي دسـتگرد     نبايد هيچ مانعي وجود داشته باشد، مگر ميلهها الزم راهرو پهنايدر 

  .باشند 5-4-6-3 بندشرايط 
  
  رو راهها به  نشيمنگاه عرض آزاد دسترس 3-6-14-10

بـين  دسترسـي   روي، حداقل عرض آزاد راهـ استصندلي يا كمتر  14داراي  در جايي كه هر رديف
افقـي آزاد از پشـت رديـف جلـويي و     له باشد كه به صورت فاصمتر سانتي 30 نبايد كمتر ازها  رديف

هـا داراي نشـيمنگاه    در جايي كـه صـندلي  . شود گيري مي اندازهعقبي نزديكترين جلوآمدگي رديف 
ها درحالتي كه نشيمنگاه صـندلي بـه حالـت ايسـتاده      د با صندليگيري باي تاشو هستند، اندازهخود 

ها بايد  گيري اندازه، در آن رديفوجود صندلي بدون نشيمنگاه خودتاشو  در صورت. است انجام شود
هايي كه دسـته تاشـو دارنـد، فاصـله      در مورد صندلي. ها انجام شود با حالت افقي نشيمنگاه صندلي

  .حالتي كه دسته صندلي ها پايين است، تعيين شودبايد در  ها رديفبندي بين 
  دسترسي از دو طرف  1- 3-6-14-10

، نبايد در هر رديف بيش هستندراهرو يا درگاه انتها داراي در هر دو  ههايي ك در مورد رديف صندلي
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كه در بـاال   ها رديفبين متر سانتي 30 به حداقل عرض آزاد. وجود داشته باشدمحل نشستن  100از 
امـا عـرض آزاد   . گـردد افـزوده   صـندلي  14به ازاي هر صندلي اضـافه بـر   متر  ميلي 8 بايدذكر شد، 

  .تجاوز نمايدمتر سانتي 55 حداقل الزم نيست از
  از يك طرفدسترسي  3-6-14-10-2

 15 يـا درگـاه هسـتند،    ي ميان رديفيهايي كه تنها در يك انتها داراي راهرو در مورد رديف صندلي
 هـا  رديـف بـين  ي متر سانتي 30 به حداقل عرض آزاد، عدد 7 تراز به ازاي هر صندلي اضافهمتر  ميلي
در اين حالـت بـا   . بيشتر شودمتر سانتي 55كه از  شود، اما حداقل عرض آزاد الزم نيست افزودهبايد 

گيرد، افزايش عرض آزاد از صندلي هفتم به بعـد   توجه به اين كه خروج تنها از يك سمت انجام مي
طـول مسـير    در هـر صـورت  . د به صورت تك تك براي هر صندلي محاسبه و اعمـال گـردد  توان مي

دو  اي كه شخص امكان انتخـاب دو مسـير پيمـايش بـه     تا نقطه محل نشستنپيمايش خروج از هر 
ميـان يـك   در جايي كه يكي از اين مسيرهاي پيمايش از . گرددمتر  9 خروج را دارد، نبايد بيش از

محـل   24از  ديگر برود، نبايـد بـيش   يبه طرف يك راهرو ها نشيمنگاهرديف از مابين عبور با راهرو 
دو راهـرو  براي رديف بين  ها رديفبين دو راهرو وجود داشته باشدو حداقل عرض آزاد بين نشستن 

  .در رديف بين راهروها باشد 7به ازاي هر صندلي بيشتر از متر  ميلي 15 ه عالوهب متر سانتي 30 بايد
  
  ي تجمعيها مكانهاي  تردد راهروهاي ميان رديفسطوح پوشش  3-6-14-11

بايـد  ) درصد5/12شيب (واحد افقي  8واحد عمودي در  1با شيب كمتر از  ها ميان رديف راهروهاي
واحـد   1راهروهـاي بـا شـيب بيشـتر از      .سطح غيرلغزنده تشكيل شده باشندپوشش از شيبراهي با 

تشـكيل  هـايي   از تعداد متوالي كف و ارتفـاع پلـه   بايد) درصد 5/12شيب (واحد افقي  8عمودي در 
        تـا  1-11-14-6-3يهـا  بنـد راهـرو امتـداد داشـته باشـند و مطـابق      كه در تمام عرض شده باشند 

  .باشند 3-6-14-11-3
  ها كف پله 3-6-14-11-1

  .ابعادي برخوردار باشنديكساني و از بوده  متر سانتي 28 ها بايد حداقل عمق كف پله
  .باشدمتر  ميلي 5 هاي مجاور نبايد بيش از رواداري ميان كف پله :تبصره

  ها پلهارتفاع  3-6-14-11-2
 هـا  پلـه ارتفـاع  پيروي كند، شيب فضاهاي نشستن مجاور از  هاي راهرو پلهمسير در جايي كه شيب 

  .يكنواخت باشدبوده و بايد در هر خيز  متر سانتي 20و بيش از   متر سانتي 10 نبايد كمتر از
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  :ها تبصره
ي نشستن مجـاور  ها مكاناي محدود شود كه تغييرات شيب  نايكنواختي ارتفاع پله بايد به دامنه -1

 5هـاي متـوالي از    نـايكنواختي بـين ارتفـاع پلـه     در جايي كـه . خطوط ديد كافي را حفظ نمايد
متمـايز روي  نشانگر هايي بايد با يك نوار  يكنواختينا متر تجاوز كند، موقعيت دقيق چنين ميلي
 25 ايـن نـوار بايـد حـداقل    . گـردد  مشخصيكنواخت آمده ارتفاع نا پيشيا لبه بر دماغه  پله هر

نـوار  از گـذاري لبـه بايـد كـامالً      نوار عالمت. عرض داشته باشدمتر  ميلي 50 و حداكثرمتر  ميلي
  .باشدتغيير كف متمايز گذاري  عالمت

نشستن مجـاور  ي ها مكانشيب نگي با ههمادر جايي كه متر سانتي 23تا حداكثر  هاي پلهارتفاع  -2
 .استبراي حفظ خطوط ديد ضرورت دارد، مجاز 

  كفغيير گذاري ت نوار عالمت 3-6-14-11-3
ه ب ،نصب شودآمده  كف بايد روي هر كف پله در قسمت لبه پله يا لبه پيشتغيير گذاري  نوار عالمت

ايـن نـوار بايـد    . مشـاهده باشـد   به راحتي قابـل و واضح كه موقعيت هر كف پله در سراشيبي  طوري
  .باشدمتر  ميلي 50 حداكثرمتر و  ميلي 25 داراي عرض حداقل

  
  ي نشستنها محلتثبيت  3-6-14-12

  .شوند ي نشستن بايد با ايمني كامل به كف تثبيت ها محلي تجمعي، ها مكاندر 
  :ها تبصره

ي هـا  كفهاي شيبدار يا  ي مربوط به آن بدون كفها بخشي تجمعي يا ها مكانيي از ها محلدر  -1
  .ها به كف الزامي نيست صندلي، بستن صندلي يا كمتر 200داراي  پلكاني براي نشستن، و

ي مربـوط بـه آن داراي ميـز و صـندلي و بـدون      هـا  بخـش يا ي تجمعي ها مكانيي از ها محلدر  -2
  .ها به كف الزامي نيست صندليبراي نشستن، محكم كردن پلكاني ي ها كفي شيبدار يا ها كف

ي هـا  كـف ي مربوط به آن بدون سطوح شيبدار يـا  ها بخشيا ي تجمعي ها مكانيي از ها محلدر  -3
ها بايد بـه صـورت گروهـي حـداقل      صندلي، صندلي 200براي نشستن و داراي بيش از پلكاني 

  .كامالً به كف محكم گردند بايد ها شوند و يا صندلي بستهتايي به يكديگر 3
نحـوه قرارگيـري محـل نشسـتن، بخـش       پـذيري  كه انعطافي تجمعي ها مكانيي از ها محلدر  -4

پلكاني قرار داشته  روي ترازهايبر فضا است و محل نشستن  عملكردطراحي و غيرقابل تفكيك 
هـاي   نقشـه . صندلي وجود دارد، محكـم سـاختن آنهـا بـه كـف، الزامـي نيسـت        200حداكثر و 
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مرجـع  بـه   بايد براي تأييد ها ي بين رديفو راهروها هاي پلكاني كفدهنده محل نشستن،  نشان
  .ارائه شوندصدور پروانه و كنترل ساخت 

توسـط  ي نشسـتن  هـا  محـل كـه از بقيـه   ي تجمعـي  هـا  مكـان در محلي از  ها صندليي از گروه -5
ي تـراز  هـا  كـف انـد و داراي   جدا شدهديگر  موانع مشابهيا ديوارهاي كوتاه ها،  گذاري، حفاظ نرده

در هر گروه موجود نيست، محكم كردن صندلي هـا بـه كـف    محل نشستن  14باشند و بيش از  
  .الزامي نيست

هـا،   گـذاري، حفـاظ   نـرده صندلي هاي درنظر گرفته شده براي نوازندگان يا ديگر مجريان كه بـا   -6
  .به محكم شدن به كف ندارند الزامياند،  ديوارهاي كوتاه يا موانع مشابه ديگر جدا شده

 
  هاي دستگرد  ميله 3-6-14-13

را طـي كننـد و    متـر  سانتي 25كه ارتفاعي بيش از  درصد 5راهروهاي شيبدار داراي شيب بيش از 
هاي دسـتگردي كـه در     هاي راهرويي بايد با ميله و پله باشد، متر سانتي 185طول افقي آن بيش از 

  .كنار يا در عرض راهرو قرار گرفته اند، مجهز شوند
  :ها تبصره

و ) درصد 5/12شيب ( واحد افقي  8واحد عمودي در  1براي راهروهاي شيبدار با شيب كمتر از  -1
  .هاي دستگرد نيست  به ميله الزاميمحل نشستن در هر دو طرف، 

هـاي    ر كنار راهروكه با الزامات قابليت با دسـت گـرفتن ميلـه   وجود نرده يا حفاظي د ر صورتد -2
 .دستگرد نيست  به ميلهالزامي ، شته باشددستگرد مطابقت دا

  پيوسته ناهاي دستگرد   ميله 3-6-14-13-1
در بـه تنـاوب   هـاي دسـتگرد بايـد      در جايي كه در دو طرف راهرو، محل نشستن وجود دارد، ميلـه 

منقطـع شـوند تـا    در امتـداد آن   هايي يا شكستگي خاليايجاد فواصل با  ،فواصل كمتر از پنج رديف
فـراهم  آن دسترسي به محل نشستن تسهيل شده و امكان عبور از يك طرف راهرو به طـرف ديگـر   

باشـند   متر سانتي 90و حداكثر  متر سانتي 55 اين فواصل خالي بايد داراي عرض آزاد حداقل. گردد
بايد داراي انتهاي گـرد  ها  در اين قسمتهاي دستگرد   شود و ميله گيري مي كه به صورت افقي اندازه
  .شده يا خميدگي باشند

  هاي دستگرد مياني  ميله 3-6-14-13-2
ميـاني اضـافي     بايد يك ميلـه اند،  قرار گرفتههاي دستگرد   ميله ،اي پلهراهروي درجايي كه در وسط 

  .دستگرد اصلي وجود داشته باشد  ير ميلهي زمتر سانتي 30 درتقريباً 
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  ي تجمعي ها مكان) هاي پناه جان(هاي  حفاظ 3-6-14-14
  .باشند 3-14-14-6-3تا  1-14-14-6-3 يها بندمطابق شرايط  دبايي تجمعي ها مكانهاي  حفاظ

  ها مياني يا عرضي بين رديفراهروهاي  3-6-14-14-1
پـايين قـرار    زمـين باالي كـف يـا   متر سانتي 75 كه در فاصله بيش ازها  عرضي بين رديفراهروهاي 

  .باشند 6-4-6-3 بندمطابق شرايط هايي  حفاظدارند، بايد داراي 
و كـف مجـاور يـا     هـا  عرضي بين رديفيا كمتر بين راهروي متر سانتي 75 در جايي كه تغيير ارتفاع

  .باالي كف راهرو فراهم گردد متر سانتي 65حداقل يي در ها حفاظدهد، بايد  پايين روي مي زمين
يـا  متر سـانتي  60 قـرار دارنـد،  عرضي هايي كه جلو راهروي  صندلي هاي در جايي كه پشتي :تبصره

  .نيستحفاظ  تأمين د، نيازي بهنباشباال آمده بيشتر، باالي كف مجاور راهرو 
  ها ناگزير حفاظخط ديدـ ارتفاع  3-6-14-14-2

ا پـ جايي كه بلندي كف يا ارتفاع جاي آمده است، در  3-14-14-6-3الزامات  دربه غير از آنچه كه 
ممكـن اسـت در    نـرده يا بند پيشاني  لبهنسبت به كف يا تراز پاييني است و متر سانتي 75 بيشتر از

 بندحفاظ مطابق الزامات بند  نرده يا لبهبايد در هر صورت قرار گيرد، مجاور خط ديد محل نشستن 
  .تعبيه گرددمتر سانتي 65 حداقل ارتفاعداراي   3-6-4-6
  ها ي بين رديفدر انتهاي راهروها  حفاظ 3-6-14-14-3

باالي كف يا تراز پاييني قرار متر سانتي 75 بيش از) در انتهاي پاييني راهرو( در جايي كه كف راهرو
حفاظ لبـه   اين. كامل راهرو تعبيه گردددر عرض  6-4-6-3 بندمطابق الزامات حفاظ لبه  دارد، بايد

اندازه مايل بين باالي آن  متر سانتي 105و به عالوه حداقل داشته  ارتفاع متر سانتي 90 بايد حداقل
  .و لبه دماغه نزديكترين كف پله راهرويي باشد

  
  بار تصرف در نشيمنگاه نيمكتي 3-6-14-15

شود، تعداد افراد بايد  استفاده مينشيمن براي محل نشستن  از نيمكتبه جاي صندلي  در جايي كه
  .طول نيمكت باشدمتر سانتي 45 فرد براي هر يك بر اساس

  
  تجاري/ي كسبيها تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-15
  كليات 3-6-15-1

تـا   2-6-3هاي  بخشي خروج بايد با ضوابط عمومي مندرج در ها راهتجاري،  /ي كسبيها تصرفدر 
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  .، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند10ـ6ـ3
  
  تجاري/ي كسبي ها تصرفبندي فرعي  دسته 3-6-15-2

هـا ارائـه كرديـده اسـت بـه صـورت زيـر         تجاري كه ضوابط اختصاصي بـراي آن  /كسبي يها تصرف
  :شوند بندي مي دسته
متر مربع يا بـيش   2800ناخالص بيشتر از تجاري كه مجموعه سطح  /ي كسبيها تصرف -الفگروه 

  .از سه طبقه مختص به امر فروش كاال دارند
  :به صورت زير -گروه ب

متـر مربـع بـا     2800تا  280تجاري كه مجموعه سطح ناخالص بيشتر از  /ي كسبيها تصرف -1-ب
  .سه طبقه و كمتر مختص به امر فروش كاال دارند

متر مربـع و كمتـر و دو يـا سـه      280ه سطح ناخالص تجاري كه مجموع /ي كسبيها تصرف -2-ب
  .طبقه مختص به امر فروش كاال دارند

  
  دوربندي الزامي راه خروج 3-6-15-3

ي داخلي كه ها شيبراهيا  ها پلكانتجاري بيش از يك طبقه از تراز زمين، تمام  /ي كسبيها تصرفدر 
دوربنـدي   3-3-3-6-3 بنـد بايـد مطـابق ضـوابط      گيرند، به عنوان راه خروج مورد استفاده قرار مي

  .دهند نياز به دوربندي ندارند يي كه فقط يك طبقة زيرزمين را به همكف ارتباط ميها پلكان. شوند
  
  تراز خروج به معبر 3-6-15-4

نيز مشخصات طراحي بنا، دو طبقه روي هـم قـرار   در مواردي كه به سبب موقعيت و شيب زمين و 
  و از آن  شود، داشته باشد و هر كدام از طريق يك درگاه خروج مستقيماً  به معبر عمومي مرتبط مي

، طبقات مزبور به عنوان طبقـه همكـف بـه    شود ميخروج اصلي نيز استفاده  /ها به عنوان ورود درگاه
ع ضوابط مشروح مربوط به طبقـات همكـف در ايـن مقـررات     تاب  شمار خواهد آمد و از لحاظ خروج،

  .خواهد شد
  
  بار تصرف طبقه همكف 3-6-15-5

هاي همكف خيابان بايد براي بار تصـرف طبقـه    و ب، خروج الفتجاري گروه /ي كسبي ها تصرفدر 
يي در نظر گرفته شود كه از طريق طبقـه  ها راهها و شيب پله همكف خيابان به عالوه بار تصرف آن راه
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  .شوند همكف به خيابان تخليه مي
  
  دسترس مستقيم خروج در هر طبقه 3-6-15-6

مسـير  بايد حداقل يك ) هاي داراي صندوق فروش از جمله فروشگاه(الفي تجاري گروه ها تصرفدر 
 مسـير آزاد  عرض ايـن  .به يك خروج منتهي شود، وجود داشته باشد به طور مستقيمآزاد راهرو كه 
  .كمتر باشد متر سانتي 150راهرو نبايد از 

  
  ديوار اصلي خروج 3-6-15-7

در مواردي كه درهاي ورود مشتريان فقط در يك بر يا يك ديوارخارجي بنا قرار دارد، بايـد حـداقل   

3
  .گردد تأمينمجموع عرض خروج مقرر شده براي بنا در همان ديوار  2

  
  خروج بدون كنترل كردن مشتري 3-6-15-8

ها بايد در موقعيتي باشند كه براي دسترسي به آنها  هاي بزرگ، دست كم نيمي از خروج در فروشگاه
و به طور كلي هيچ عـاملي نبايـد     نيازي به عبور از راهروهاي كنترل و پرداخت بهاي اجناس نباشد،

  .ها شود ي دسترسي به خروجها راهمانع 
  
ي هـا  تصـرف ي صـنعتي و  هـا  تصرفي خروج در ها راهضوابط اختصاصي  3-6-16

  انباري
  كليات 3-6-16-1

ي خروج بايد برحسـب مـورد، بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در       ها راهانباري،  ي صنعتي وها تصرفدر 
  .نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند ، و10-6-3تا  2-6-3 هاي بخش

  
  هاي افقي با دو در يك در كشويي در خروجاستفاده از  3-6-16-2

هاي افقـي بـا دو در حريـق محافظـت شـوند، فقـط        انباري، چنانچه خروج ي صنعتي وها تصرفدر 
از نوع كشويي افقي خودكار  12-2-4-6-3 بندبا رعايت ضوابط  توان مينخستين در مسير خروج را 

فقـط در صـورت وقـوع حريـق، بـا فرمـان       اين در به طور معمول باز مانـده و  . شو انتخاب كرد بسته
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  تأييـد شوي اين درها بايد مـورد   نظام خود بسته. شود دهنده دود، به طور خودكار بسته مي تشخيص
  .شو باشد در دوم بايد از نوع خودبسته. كارشناس حفاظت از حريق قرار گيرد

  
  كاربرد نردبان فرار از حريق 3-6-16-3

متصـرف مجـاز اسـت،     3ي صنعتي وانباري، نردبان فرار از حريق براي استفاده حداكثر ها تصرفدر 
رسـيده  مرجع كنترل سـاخت   تأييدمشروط بر آنكه ساختار، چگونگي نصب و نوع استفاده از آن به 

  .باشد
  
  هاي فرار كاربرد سرسره 3-6-16-4

شده، به عنوان  تأييدهاي فرار  سرسرهاز  توان مياستثنائاً   ي صنعتي و انباري پرمخاطره،ها تصرفدر 
خروج اضطراري استفاده كرد، مشروط بر آنكه تمام متصرفان با اين وسيله آشنايي كامل يافته و بـه  

  .طور منظم، فرار با آنها را تمرين كنند
  
  ضوابط اختصاصي ديگر فضاهاي تاسيساتي و خدماتي 3-6-17
  كورهسوزي و  هاي ديگ بخار، زباله اتاق 3-6-17-1

متـر مربـع اسـت و     45هاي كوره، كـه مسـاحت آن بـيش از     سوزي و اتاق هاي ديگ بخار، زباله اتاق
ژول بر ثانيـه   كيلو 422000يو بر ساعت يا  تي بي 000/400تجهيزات سوختي با ظرفيت متجاوز از 

الزم  در جايي كه دو درگاه دسترس خروج. در آنها وجود دارد، دو درگاه دسترس خروج الزامي است
هـاي   درگـاه . مجاز است كه يكي از آنها نردباني ثابت يا يك دستگاه پله با كف متنـاوب باشـد  ، است

  .دسترس خروج بايد با فاصلة افقي برابر با نصف بلندترين اندازة افقي اتاق، از يكديگر جدا شوند
  
  هاي تهويه و تبريد اتاق دستگاه 3-6-17-2

متر مربع دارند، نبايد كمتر از دو خروج يـا   90كه مساحت بيش از هاي تهويه و تبريد،  اتاق دستگاه
دو در دسترس خروج داشته باشند و مجاز است كه يكي از آنها نردباني ثابت يا يك دستگاه پلـه بـا   

هاي دسترس خروج بايد با فاصلة افقي برابر با نصف بلندترين انـدازه افقـي    درگاه. كف متناوب باشد
  .شوند اتاق از يكديگر جدا

متري از يك خـروج يـا درگـاه     45هاي تهويه و تبريد بايد در محدودة  ي اتاق دستگاهها بخشتمام 
  .مجاز است 1-2-3-6-3 بندافزايش طول مسير پيمايش مطابق . دسترس خروج قرار داشته باشند



 مبحث سوم

136 

از نوع  درها بايد كيپ نصب شوند و. نظر از بار تصرف، بايد در جهت تردد خروج بچرخند درها، صرف
  .شو باشند خودبسته

  
  )ها سردخانه(هاي سردشده  فضاها يا اتاق  3-6-17-3

كـه در دمـاي    متر مربع يا بيشتر، حاوي سردكنندة تبخيـري  90هاي داراي مساحت كف  سردخانه
شوند، بايد به حداقل دو خروج، يا دو در دسترس خـروج،   درجه سلسيوس نگهداري مي 20كمتر از 

تعيين شـود، امـا    1-2-3-6-3 بندطول مسير پيمايش بايد مطابق الزامات . دسترسي داشته باشند
ا يـا اتـاق   ي فضـ هـا  بخشاگر سردخانه با شبكة بارندة خودكار استاندارد محافظت نشده باشد، تمام 

خروج از . متري از  يك خروج يا در دسترس خروج قرار داشته باشند 45سرد شده بايد در محدوده 
  .هاي مجاور مجاز است طريق سردخانه

  هاي شبكه فلزي و راهروهاي تأسيساتي ها، كف ي خروج گالريها راه 3-6-17-4
هـاي شـبكة فلـزي كـه بـراي روشـنايي و        هـا و كـف   ي خروج از راهروهاي تأسيساتي، گـالري ها راه

  .را برآورده سازند) 2-ص(ي گروه ها تصرفدسترسي به تأسيسات كاربرد دارند، بايد الزامات 

  :ها تبصره
مجـاز   متر سانتي 60براي راهروهاي تأسيساتي روشنايي و دسترسي به تأسيسات، پهناي حداقل -1

  .است
  .ها نيازي به دوربندي ندارد پلكان الزامي در اين نوع مكان -2
هـاي مـارپيچي    ، نردبان يـا پلـه  متر سانتي 60ي با حداقل پهناي ها پلكاني خروج، ها راهدر اين  -3

  .مجازاست
در جايي كه راه فرار به يك كف يا بام وجود داشته باشد، راه خـروج دوم از ايـن فضـاها الزامـي      -4

  .هاي مارپيچي در راه فرار مجاز است هاي با كف متناوب يا پله ها، پله خروج از راه نردبان. نيست
  

  فرار اضطراري و نجات 3-6-18
  كليات 3-6-18-1

ي خروج الزامي مقرر شـده در ايـن   ها راهي مسكوني و مراقبت تندرستي، عالوه بر ها تصرفدر گروه 
هـا و نيـز    زيـرزمين . بينـي گـردد   و عمليات نجات پيشفصل، بايد تمهيداتي نيز براي فرار اضطراري 

تر قرار دارند، بايد براي فرار اضـطراري و نجـات، حـداقل     هاي خوابي كه در طبقة ششم و پايين اتاق
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چنين بازشويي بايد مسـتقيماً بـه معبـر    . يك بازشوي بيروني مطابق شرايط اين بخش داشته باشند
  .ياط باز شود، يك صحن يا ح)كوچه يا خيابان(عمومي 
  : ها تبصره

  .شده تأييدبه شبكة بارندة خودكار ي كامالً مجهز ها ساختمان -1
هاي خواب داراي يك در، كه مستقيماً به كريدور داراي درجة مقاومـت در برابـر آتـش بـاز      اتاق -2

  .شود و به دو خروج دور از هم، در دو جهت مخالف، دسترس دارد مي
هـاي فـرار اضـطراري و     نيازي به پنجـره  متر سانتي 200تر از  هايي با ارتفاع سقف كوتاه يرزمينز -3

  .نجات ندارند
 
  حداقل سطح بازشو 3-6-18-2

متـر مربـع    55/0بازشوهاي فرار اضطراري و نجات بايد داراي بازشوي آزاد مفيدي به اندازة حـداقل  
  .باشند
شوي آزاد مفيد بـراي بازشـوهاي فـرار اضـطراري و نجـات      تراز زمين، حداقل باز در كف هم :تبصره

  .متر مربع باشد 46/0مجاز است 
  
  حداقل ابعاد بازشو 3-6-18-3

. باشد متر سانتي 50و حداقل عرض اين بازشو بايد  متر سانتي 60حداقل ارتفاع آزاد مفيد بازشو بايد 
  .ابعاد آزاد مفيد بازشو بايد نتيجة عملكرد معمولي بازشو باشد

  
  حداكثر ارتفاع از كف 3-6-18-4

 110بازشوهاي فرار اضـطراري و نجـات بايـد داراي لبـة زيـرين بازشـوي آزاد، بـا ارتفـاع حـداكثر          
  .از كف باشند متر سانتي

  
  ضوابط عملياتي  3-6-18-5

بازشوهاي فرار اضطراري و نجات بايد از درون اتاق، بدون كليد يا هـر وسـيلة ديگـر، قابـل بازشـدن      
هاي حفاظ و ديگـر وسـايل مشـابه مجـاز اسـت كـه بـر روي         هاي توري، ميله ها، شبكه كلون. باشند

        ي هـا  بنـد كـه حـداقل انـدازة آزاد مفيـد بازشـو بـا        بازشوي فرار اضطراري نصب شوند، به شـرط آن 
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مطابقت داشته باشد و اين وسايل، بدون استفاده از كليد يا وسيلة ديگر و  3-18-6-3و  3-6-18-2
جـايي   يا نيرويي بيش از نيروي الزم براي باز كردن  بازشو، بايد از داخل اتاق قابل آزادشدن يا جابـه 

  . باشند
  
  هاي پنجره چاه  3-6-18-6

ن مجاور است، بايـد داراي چـاه   بازشوي فرار اضطراري و نجات، كه ارتفاع كف آن در زير سطح زمي
  :باشد 2-6-18-6-3 و 1-6-18-6-3پنجره مطابق شرايط 

  حداقل اندازه  3-6-18-6-1
ابعاد افقي آزاد چاه پنجره بايد امكان باز شدن كامل بازشوي فرار اضطراري را فراهم و يك بازشـوي  

  .ايجاد كند متر سانتي 90متر مربع،  با اندازة حداقل  84/0آزاد مفيد قابل دسترس، با سطح حداقل 
  ها ها يا پله نردبان  3-6-18-6-2

هاي دايـم اضـافي و تأييـد     ، بايد به نردبان، يا پلهترم سانتي 110پنجره با عمق عمودي بيش از   چاه
. باشـد  متـر  سـانتي  30هـاي نردبـاني بايـد حـداقل      ها يا ميلـه  عرض داخلي نردبان. شده مجهز شود

فاصـلة  . از ديوار جلو آمده باشـند  متر سانتي 15و حداكثر  متر سانتي 8هاي نردبان بايد حداقل  ميله
بازشوي فرار اضطراري نبايد مانعي . باشد متر سانتي 46يد حداكثر جاي پاهاي متوالي روي نردبان با

، مـذكور  ها پلكانهاي الزامي در اين بخش، از الزامات  ها يا پله نردبان. ها ايجاد كند براي نردبان يا پله
  .اند معاف 3-4-6-3 بنددر 
  

   



 هاي داخلي و نما كاري برابر آتش براي مصالح نازكالزامات واكنش در  3-7

139 

  
  
  

الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح،  3-7
  و نما هاي داخلي كاري نازك

  
  هدف و دامنه كاربرد 1- 3-7
سـطح الزامـات بيـان     بايـد و نما كاري  نازكمصالح جلوگيري از گسترش حريق در ساختمان، راي ب

بنـدي   روش طبقـه . نماينـد  تأمينشده در اين بخش از مقررات را از نظر خطر پذيري در برابر آتش 
در  ،و فضاهاي مختلـف  ها تصرفمصالح از نظر واكنش در برابر آتش و محدوديت استفاده از آنها در 

ي واكنش در برابر آتش داراي بند كاري و نما بايد از نظر طبقه مصالح نازك.اين فصل ارائه شده است
كـاري يـا نمـا بـه صـورت       در مواردي كه مصالح نازك. گواهينامه فني از مرجع قانوني مربوط باشند

بايـد بـه صـورت    سيستم مركب، چند اليه، داراي چسب شيميايي يا نظاير آنها اجرا شود، سيسـتم  
 و طبقـه  روي عملكـرد بـر   نصـب روش  گـذاري همچنـين در صـورت تأثير  . ارزيابي شده باشدكامل 

بايـد  مربوط بـه آن،  گزارش ارزيابي گواهينامه فني و ، كاري و نما مصالح نازكواكنش در برابر آتش 
اي كه سيستم مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفته  به گونه(صب  جزئيات روشنشامل به صورت روشن 

  .باشدقابل قبول، در مطابقت با الزامات اين فصل كاربرد  دامنهها و  ، محدوديت)است
  :ها تبصره

 9/0هاي قابل اشتعال بـا ضـخامت كمتـر از     كاري هاي معمولي ساختماني و يا نازك ـ كاربرد رنگ1
چسبانده شوند، غير قابل سوختن كه به طور مستقيم به ديوار زيركار ) مانند كاغذ ديواري(متر  ميلي

  .شود نميمشمول الزامات اين فصل 
، خـارج از  )3-3مطـابق بـا الزامـات فصـل     ( 4ي نمايان از سازه ساختمان با ساختار نوع ها بخشـ 2

  .دامنه شمول الزامات اين فصل است
  

  كاري از نظر واكنش در برابر آتش بندي مصالح نازك روش طبقه 2- 3-7
ايران  8299-1 استانداردكاري بايد مطابق با بندي واكنش در برابر آتش براي مصالح نازكطبقه
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و طبقات  صورت گيرد) بندي طبقه –هاي ساختماني  فرآوردهواكنش در برابر آتش براي مصالح و (
  .باشد بر اساس اين استاندارد مي 2-5-7-3و  2-3-7- 3داده شده در جداول 

  .رعايت شودنيز  1-4-7-3هاي پالستيكي، بايد الزامات خاص آنها مطابق با بند  براي فوم: يادآوري
  

  كاري ديوار و سقف مصالح نازك 3- 3-7
  نسبتاً نازككاري   مصالح نازك 3-7-3-1

از متر، بايد به طور مستقيم روي زيركار  ميلي 6با ضخامت حداكثر قابل اشتعال  كاري مصالح نازك
اجرايي ، در غير اين صورت بايد همراه با مصالح زيركار و جزئيات غير قابل سوختن به كار رودنوع 

  .مربوط، به عنوان يك سيستم مورد آزمون و مطابق با ضوابط اين فصل ارزيابي قرار گيرد
  
  كاري ديوار و سقف الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح نازك 3-7-3-2

           كاري ديوار و سقف بايد از نظر واكنش دربرابر آتش، طبقات قيد شده در جدول مصالح نازك
  .ا برآورده سازدر 3-7-3-2

  
كاري ديوار و سقف در  طبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش براي مصالح نازك: 2- 3-7-3جدول 

  فضاهاي مختلف

طبقه واكنش در برابر آتش قابل   كاريمحل كاربرد نازك
  ايران 8299طبق استاندارد )(قبول

متر مربع  30هاي كوچك با مساحت حداكثر اتاق
  D-s3, d2  )فضاهاي غير مسكوني فقط براي(

 C-s3, d2  هاساير اتاق

 B-s3, d2  هافضاهاي ارتباطي و مشاعات در آپارتمان
 . ،چنانچه براي طبقات دود و شره كردن مواد مذابs3  وd2  قيد شده باشد، به معناي آن است كه الزامي براي دود و شره كردن

با توجه به جدول، در اين ويرايش از مقررات، الزامات خاص براي دود و شره كردن مواد مذاب . مواد مذاب در نظر گرفته نشده است
  .ارائه نشده است

 . به . شده در جدول، طبقات بهتر از آن نيز قابل قبول استبديهي است كه براي هر طبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش قيد
  .نيز مورد قبول است Cتا  A ذكر شده باشد، طبقات  Dعنوان مثال، چنانچه طبقه قابل قبول 



 هاي داخلي و نما كاري برابر آتش براي مصالح نازكالزامات واكنش در  3-7

141 

  Eالزامات براي مصالح با طبقه  3-7-3-3
ديـوار و  (سـاختمان  داخـل  كاري در هـيچ قسـمتي از    به عنوان مصالح نازك Eكاربرد مصالح طبقه 

كاري يا پوشش ديـوار و سـقف، روي   در نازك Eدر صورت كاربرد مصالح طبقه . مجاز نيست) سقف
مصالح قابل قبول به عنوان پوشش مـانع  (اين مصالح بايد با يك پوشش مانع حرارتي محافظت شود 

بـه صـورت    اجرا و نصب پوشش مـانع حرارتـي بايـد   ). ارائه شده است 2-1-4-7-3حرارتي در بند 
مطمئن صورت گيرد تا در صورت قرارگيري در معرض دماي باال به سـادگي از سـطح زيـرين جـدا     

به اين منظور در مواردي كه مصـالح محافظـت شـده در دماهـاي نسـبتاً پـايين دچـار ذوب،        . نشود
، بايـد از اتصـاالت مكـانيكي محكـم و     )مـواد ترموپالسـتيك   برخـي  مانند(تخريب و مانند آنها شود 

  .استفاده شود) سيستم ديوار يا سقف(مطمئن به ساختار اصلي زيرين 
كاربرد ساير جزئيات حفاظتي در صورتي قابل قبول است كه كل جزئيات مـورد اسـتفاده   : يادآوري

  .مورد آزمون و ارزيابي قرار گيرد) به صورت سيستم(
  

  هاي حرارتي پالستيكي 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  هاي از جنس پلي عايق
  .باشند

  مشخصات عايق در برابر آتش 3-7-4-1-1
  .شده باشد تأييد) كندسوز(شو  استايرن منبسط شده بايد از نوع خود خاموش عايق پلي

  محافظت در برابر آتش 3-7-4-1-2
هـاي   انواع پوشـش .بسط شده بايد به وسيله پوشش مانع حرارتي محافظت شوداستايرن من عايق پلي

  :مانع حرارتي قابل قبول به شرح زير است
ورميكوليت و مشابه آن به ضخامت حـداقل   /پرليت يا پايه گچ/گچپايه اندودهاي يا الف ـ اندود گچ  

  .متر ميلي 15
  ).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
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  اتصال مكانيكي اندود 3-7-4-1-3
به عنوان پوشش مـانع حرارتـي   ) مانند اندود گچ يا ماسه ـ سيمان (چنانچه از اندودهاي با اجراي تر 

شده، استفاده شود، اين اندودها بايد روي رابيتس اجرا  استايرن منبسط اي پليه براي محافظت عايق
با استفاده از اتصاالت مكانيكي ) ديوار، سقف و نظاير آن(شده و رابيتس به عنصر ساختماني مربوط 

اجراي مستقيم اندود روي عـايق پالسـتيكي و بـدون    . مناسب به طور محكم و مطمئن متصل شود
  .ي مجاز نيستاتصاالت مكانيك
شـده، بـه    تأييـد هاي گچي يا مصالح مشابه با آن نيز بايد از طريق اتصاالت مكانيكي  همچنين تخته

  .متصل شوند) مانند ديوار يا سقف(طور مطمئن به عناصر ساختماني مربوط 
  
اسـتايرن   هـاي سـقفي ازجـنس پلـي     الزامات ايمني در برابر آتش براي بلوك 3-7-4-2

  شده منبسط
 شده در برابر آتش  استايرن منبسط مشخصات بلوك پلي 3-7-4-2-1

مشخصـات فيزيكـي و   . باشـد ) كندسوز(شو  استايرن منبسط شده بايد از نوع خود خاموش عايق پلي
مكانيكي محصول بايد با مقررات، استانداردها و ضوابط رسـمي موجـود در كشـور مطابقـت داشـته      

  .باشد
  استايرن در برابر آتش سقفي پليهاي  محافظت بلوك 3-7-4-2-2

حريق احتمالي بـا   هرگونه استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم پليسقفي براي حفاظت از بلوك 
بايد مانع حرارتي  پوشش. محافظت شودمانع حرارتي الزم است تا زيرسقف به وسيله پوشش  ،بلوك

اسـتايرن بـدون    پليسقفي بلوك اندود روي مستقيم  اجراي. شودها متصل و مهار  به تيرها و تيرچه
و لزوماً بايد از اتصاالت مكانيكي مهار شده  قابل قبول نيستبه تنهايي استفاده از اتصاالت مكانيكي 

  .استفاده شود) سيستم رابيتس(ها  به تيرها و تيرچه
  هاي بين واحدهاي مستقل بندي گشودگي آتش 3-7-4-2-3

هـاي مسـكوني يـا     ماننـد ديـوار بـين آپارتمـان    (ن واحدهاي مستقل با توجه به اين كه ديوارهاي بي
در هر ساختمان بايد داراي مقاومت در برابر آتـش باشـند،   ) واحدهاي تجاري مستقل و از اين قبيل

امتـداد داشـته باشـند يـا بـه طـور       ) يعني زير تيرچه يا بـتن (اي  اين ديوارها بايد تا زير سقف سازه
استايرن بين دو فضاي مجاور  هاي پلي اي كه بلوك استفاده شود، به گونهبند  مناسب از مصالح حريق

پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كـه بـه وسـيله ديـوار     
  .اند، جلوگيري گردد مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده
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  ها در كارگاه ساختماني انباركردن بلوك 3-7-4-2-4
به دور از هر گونه مواد قابل اشـتعال  بايد استايرن منبسط شده  هاي پلي بلوك ،كارگاه ساختمانيدر 

اي  محـل نگهـداري بايـد بـه گونـه     . نگهداري شوند) هاي قابل اشتعال ها يا زباله ها، حالل نظير رنگ(
گونـه شـيء    هاي ناشي از جوشكاري يا هر هاي داغ يا جرقه باشد كه از احتمال ريزش يا تماس براده

االمكان  حتيبايد ها  محل انبار اصلي بلوك. در كارگاه ساختماني پيشگيري شود ها داغ ديگر با بلوك
به دور از محل عمليات ساختماني باشد تا از سرايت هر گونه شعله يا حريق احتمالي به محـل انبـار   

  .اصلي جلوگيري شود
  
استايرن  اي ماندگار بتن از جنس پليه الزامات ايمني در برابر آتش براي قالب 3-7-4-3

  )ICFدر سيستم (شده   منبسط
  قالب پلي استايرني 3-7-4-3-1

از مرجع قانوني صدور گواهينامه فنـي همـراه بـا     تأييدبايد داراي  ICFقالب پلي استايرني سيستم 
شده براي  تأييدهاي اجرايي  رعايت دقيق دستورالعمل. شده باشد تأييددستورالعمل اجرايي كامل و 

شـده، بـه عنـوان     اسـتايرن منبسـط   هاي پلي براي عايقهمچنين . الزامي است ICFاجراي سيستم 
  .قالب ماندگار بتن، الزامات زير بايد رعايت شود

  .باشد) شو خودخاموش(استايرن منبسط شده مورد استفاده بايد از نوع كندسوز  پلي -1
  .تي محافظت شوداستايرن بايد با پوشش مانع حرار بلوك پلي -2
 .پوشش مانع حرارتي بايد داراي اتصال مكانيكي به ديوار بتني باشد -3

در صورتي كه توليدكننده با ارائه مدارك و مستندات معتبر، شامل نتايج آزمايش، عدم نياز  :تبصره
  .از فوق را اثبات نمايد 3و  2به بندهاي 

 استايرن بين طبقات قطع كردن امتداد پلي 3-7-4-3-2

 )از جمله در نمـا ( بين طبقات ،كف هر طبقه قطع شده/ در مرز سقفشده بايد  منبسطاستايرن  پلي
مصـالح  مقاومـت الزم بايـد از    تـأمين ها در صورت نيـاز و بـراي    در اين قسمت. امتداد نداشته باشد

اسـب  با اجراي منشده  تأييداز پشم سنگ  توان ميبه عنوان مثال (مسدودكننده آتش استفاده شود 
  ).استفاده نمود

  
  3Dالزامات ايمني در برابر آتش براي فوم پلي استايرن در ديوارهاي  3-7-4-4

  :، الزامات زير بايد رعايت گردد3Dشده در مغزه ديوارهاي  استايرن منبسط با توجه به وجود پلي
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  .شو باشد خود خاموش از نوع معتبربايدمطابق با استانداردهاي  شده استايرن منبسط  پلي -1
  .شود تأمينهاي ديگر اين مقررات  مقاومت ديوار در برابر آتش مطابق با الزامات فصل -2
. سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشـته باشـد   /استايرن بايد در محل سيستم كف اليه پلي -3

آسانسـور و نظـاير   هاي پلكـان،   استايرن در ديوارهاي خارجي، شفت هرگونه امتداد قائم اليه پلي
  .سقف قطع شود/آنها بايد در محل كف

مثالً (چنانچه هرگونه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شود  -4
اي كـه درجـه    بنـدي شـود، بـه گونـه     ، گشودگي بايد به نحو مناسب، آتش)براي عبور تأسيسات

شـده در برابـر آتـش     استايرن منبسـط  و ضمناً اليه پلي مقاومت در برابر آتش ديوار كاهش نيابد
  .كماكان محافظت شود

  
  عدم پيوستگي پلي استايرن بين واحدهاي مستقل 3-7-4-5

شود، فوم پلي  ي ساختماني كه در آنها از فوم پلي استايرن استفاده ميها سيستمدر هيچ يك از 
زي از وداشته باشد، تا از گسترش آتش ساستايرن نبايد بين واحدهاي مستقل امتداد و پيوستگي 

  .يك واحد به واحد ديگر از اين طريق جلوگيري گردد
  
  ي سقفي و ديواريها سيستماستفاده همزمان از فوم پلي استايرن در  3-7-4-6

ي سقفي و ديواري در يك ساختمان، ها سيستمدر صورت استفاده همزمان از فوم پلي استايرن در 
بين فوم پلي استايرن ديوار تا . ار نبايد تا پلي استايرن سقف امتداد يافته باشدفوم پلي استايرن ديو

غير قابل فاصله وجود داشته، اين فاصله به وسيله مصالح  متر سانتي 30سقف بايد به اندازه حداقل 
  .پر شود) مانند مصالح معدني يا پشم معدني صلب(مناسب سوختن 

  
  مصالح نما 3-7-5
  كليات 3-7-5-1
، متناسب با ارتفاع، كاربري آنبر روي هاي آتش  شعله بايد در برابر پيشروياي خارجي ساختمان نم
بـراي ايـن منظـور الزم اسـت نمـاي       .مقاومـت نمايـد   با مرزهاي مالكيت مجـاور  ساختمان فاصلهو 

در صورت قرار گرفتن در معرض  آنها، كه خطر افروزشاي باشد  به گونه ديوارهاي خارجي ساختمان
پيشـروي شـعله   يك منبع حرارت بيروني پايين باشد و در صورت اشتعال، گرماي كمي آزاد كرده و 

  .شدبابر روي سطوح آنها محدود 
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  الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح نماي خارجي 3-7-5-2
رعايـت   2-5-7-3بـا جـدول    الزامات واكنش در برابر آتش براي مصالح نماي خارجي بايـد مطـابق  

بنـدي واكـنش در برابـر آتـش      مصالح معدني فاقد مواد قابل اشتعال نيازي به ارزيابي و طبقه .گردد
يب مصالح معدني، از مـواد  چنانچه در ترك. نداشته و كاربرد آنها در نما از نظر اين مبحث مجاز است

هـاي سـبك پليمـري و نظـاير      شتعال، دانهاز قبيل مواد افزودني پليمري، الياف قابل ا(عال قابل اشت
. بندي واكنش در برابر آتش بايـد بـراي آنهـا صـورت گيـرد      استفاده شده باشد، آزمون و طبقه) آنها

هاي نماي متشكل از عايق  مانند سيستم(همچنين چنانچه اين مصالح به صورت سيستم ارائه شوند 
 3-5-7-3به بند همچنين . يابي قرار گيرد، مجموعه سيستم بايد مورد ارز)پليمري با روكش معدني

  .مراجعه شود
  

  نماي خارجيطبقه قابل قبول واكنش در برابر آتش براي مصالح : 2-5-7-3جدول 
از تراز كف طبقه آخر ارتفاع 

  زمين
فاصله از مرز مالكيت 

  مجاور
طبقه واكنش در برابر آتش قابل 

  )(قبول

  متر 0/23 كمتر از
  يا بهتر B-s3,d2بندي طبقه  متر 0/3كمتر از 

  يا بهتر C-s3,d2بندي  طبقه  متر يا بيشتر 0/3

  متر يا بيشتر  0/23

  يا بهتر B-s3,d2بندي  طبقه  متر 0/3كمتر از 

  متر يا بيشتر 0/3

  متر 0/18 تا ارتفاع
  يا بهتر C-s3,d2بندي  طبقه

  متر  0/18 ارتفاع باالي
  يا بهتر B-s3,d2بندي  طبقه

 . ،چنانچه براي طبقات دود و شره كردن مواد مذابs3  وd2  قيد شده باشد، به معناي آن است كه الزامي براي دود و شره كردن
  .در اين ويرايش از مقررات، الزامات خاص براي دود و شره كردن مواد مذاب ارائه نشده است. مواد مذاب در نظر گرفته نشده است

 .به . قه قابل قبول واكنش در برابر آتش قيد شده در جدول، طبقات بهتر از آن نيز قابل قبول استبديهي است كه براي هر طب
  .نيز مورد قبول است Cتا  A ذكر شده باشد، طبقات  Dعنوان مثال، چنانچه طبقه قابل قبول 

  

  الزامات خاص براي كاربرد مصالح فوم پليمري در نماي ساختمان 3-7-5-3
در ) 2-5-7-3ضـمن رعايـت الزامـات جـدول     (هاي پليمري در سيستم نماي ساختمان  كاربرد فوم

مصـالح فـوم   . يا بهتـر باشـد   Eصورتي مجاز است كه فوم مذكور داراي طبقه واكنش در برابر آتش 
پليمري بايد در امتداد هر طبقه قطع شده و يك اليه از مصالح معدني غير قابل سوختن در امتـداد  
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به جاي آن ) معادل با فوم پليمريحداقل و به ضخامت  متر سانتي 30تفاع حداقل با ار(سيستم كف 
و نيـز روش نصـب   ... جزئيات اجرا شامل نصب هرگونه اندود، توري، چسب، پروفيل، . قرار داده شود

  .سوزي به سادگي دچار شكست نشود اليه مانع حريق بايد مناسب باشد تا در آتش
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  مقاومت در برابر آتش 3-8

  
  هدف و دامنه كاربرد 3-8-1

اي كـه از   هدف از اين فصل ارائه الزامات مقاومت اجزاي ساختماني در برابـر آتـش اسـت، بـه گونـه     
ي مجـاور  هـا  ساختمانساختمان به  يك مجاور و يا ازسوزي از محل وقوع به فضاهاي  گسترش آتش

جلوگيري شده و نيز پايداري اجزاي ساختمان در برابر آتش بر حسب نيـاز تـا يـك زمـان معـين و      
  .منطقي حفظ شود

درجه الزامي مقاومت در برابر آتش براي اجزاي اصلي ساختمان، پيش از هـر چيـز بـه ابعـاد و نـوع      
ذا ابتدا بايد بر اساس ابعاد ساختمان و مطابقت آن با الزامـات فصـل   ل. تصرف ساختمان بستگي دارد

، حداقل درجه مقاومت 3-3هاي فصل  ، نوع ساختار قابل قبول تعيين شده، با مراجعه به جدول3-4
به عالوه الزامات بيان شده در اين فصل . شود الزم در برابر آتش براي اجزاي اصلي ساختمان تعيين 

  .بايد رعايت شود بر حسب نياز طرح،
از آن جا كه وجود هر گونه بازشو، منفذ يا فضاي خـالي پنهـان محافظـت نشـده در درون سـاختار      
اجزاي ساختماني و يا هر گونه ارتباطات محافظت نشده بين فضـاهاي مجـاور، نقطـه ضـعفي بـراي      

ايجاد نمايـد،  سوزي  د مسيرهايي را براي گسترش آتشتوان ميمقاومت سيستم در برابر آتش بوده و 
شده، طراحي و در صورت نيـاز بـه وسـيله تمهيـدات      الزم است تا اين قبيل فضاها به صورت كنترل

محافظـت شـوند كـه الزامـات     ) بنـد  هاي آتش مانند استفاده از مصالح مناسب يا سيستم( قابل قبول
حـث ارائـه   الزامات تكميلـي در ويـرايش هـاي بعـدي مب    . مربوط به آن در اين فصل ارائه شده است

  .خواهد شد
  

  هاي آتش بندي مقاومت در برابر آتش و آزمون درجه 3-8-2
ها و استانداردهاي ملي و در غياب آنها مطابق بندي مقاومت در برابر آتش بايد مطابق با آزمون درجه

محصوالت محافظت كننـده در برابـر آتـش بايـد از     . با استانداردهاي بين المللي معتبر صورت گيرد
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اي كـه در   مصالح، سيستم يا هر گونـه وسـيله  . شوند تأييدرجع قانوني صدور گواهينامه فني مسوي 
داخل يك عنصر ساختماني استفاده شـود، نبايـد درجـه الزامـي مقاومـت در برابـر آتـش آن جـزء         

  .ساختماني را كاهش دهد
  
  ديوار نامتقارن 3-8-2-1

هاي داخلي كه داراي ساختاري نامتقارن بوده و مصالح يا جزئيات به كار رفتـه در دو   ديوارها و تيغه
طرف آنها با يكديگر متفاوت باشد، بايد از هر دو طرف مورد آزمـايش مقاومـت در برابـر آتـش قـرار      

اي آن ديوار گيرند و كمترين درجه به دست آمده از آزمون به عنوان درجه مقاومت در برابر آتش بر
تر در برابر آتش از قبل مشخص بوده و ايـن موضـوع مـورد     چنانچه وجه ضعيف. در نظر گرفته شود

براي مقررات ديوارهـاي  . مرجع ذيصالح علمي باشد، نيازي به آزمون ديوار از وجه ديگر نيست تأييد
  .مراجعه گردد 3-8-3خارجي به بخش 

  

  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 محافظت شده باشد

  
  ها پيش آمدگي3-8-3-2

در تمـام  . بايد از مصالح غيرقابل سوختن باشـند  2و  1ي نوع ها ساختمانهاي ديوار در  آمدگي پيش
مجاز نيست و يا محافظت بازشوها الزامي   طابق با اين مبحث وجود بازشوساختارها در جاهايي كه م

  .هاي اجرا شده با مصالح قابل سوختن استفاده نشود ها يا پيش آمدگي است، از برجستگي
  

  )قطعه زمين يا محوطه مشترك(ي مستقر در يك ملك ها ساختمان 3-8-3-3
ي مسـتقر در  هـا  سـاختمان ها و پوشش سقف بـراي   به منظور تعيين الزامات ديوار و محافظت بازشو

، الزم است تا براي تعيين فاصله مجزاسازي حريق، يـك  )قطعه زمين يا محوطه مشترك(يك ملك 
چنانچه يك ساختمان جديد در ملكي بنا شـود كـه در آن   . خط فرضي بين آنها در نظر گرفته شود

خط فرضي بايد در جايي در نظر گرفته شـود كـه ديوارخـارجي و     ديگري وجود دارد، اين ساختمان
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              مطابقـت  6-3-8-3و  5-3-8-3ي هـا  بنـد هـاي سـاختمان موجـود بـا معيارهـاي       محافظت بازشـو 
  .داشته باشد

  
  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

داراي درجـه مقاومـت در    2-3-3و  1-3-3هـاي   ديوارهاي خارجي ساختمان بايد مطابق با جـدول 
بندي مقاومت در برابر آتش ديوارهاي خارجي براي فواصل مجزاسازي حريق  درجه. برابر آتش باشند

آزمون مقاومت در برابر آتش از طرف وجـه  (طرف داخل آنها صورت گيرد متر بايد از  5/1بزرگتر از 
متـر،   5/1بـراي فواصـل مجزاسـازي حريـق برابـر يـا كـوچكتر از        ). داخلي روي آنها صـورت گيـرد  

  .بندي مقاومت در برابر آتش بايد از هر دو طرف ديوار صورت گيرد درجه
  
  ها مساحت مجاز بازشو 3-8-3-6

هاي محافظت شده و محافظت نشده در ديوار خارجي هر طبقه، نبايد بـيش   بازشوحداكثر مساحت 
هاي محافظت شده و  در صورتي كه هر دو نوع بازشو. باشد 6-3-8-3از مقدار معين شده در جدول 

هـا بايـد از معادلـه     محافظت نشده در ديوار خارجي يك طبقه قرار گرفته باشند، مساحت كل بازشو
  :زير پيروي نمايد

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 =هاي محافظت نشده، مساحت واقعي بازشو  
au =هاي محافظت نشده مساحت مجاز بازشو.  

مقاومت در برابر آتش نـدارد، محـدوديتي   يي كه ديوار خارجي آنها الزامي به ها ساختمان :يادآوري
  .نشده براي آنها وجود ندارد هاي محافظت  براي مساحت بازشو
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  ها بر اساس درصد مساحت ديوار خارجي حداكثر مساحت بازشو: 6-3-8-3جدول 

  نوع بازشو

  )متر(فاصله مجزاسازي حريق 

  1ـ  0
بزرگتر

تا  1از 
5/1  

بزرگتر از
 3تا  5/1

  )ب(

 3بزرگتر از 
  )الف( 5/4تا 

بزرگتر از
 6تا  5/4

  )الف(

بزرگتر از 
 5/7تا  6

  )الف(

بزرگتر از 
 9تا5/7

  )الف(

بزرگتر از 
9  

  محافظت
  نشده 

غير 
  مجاز

غير 
بدون   %70  %45  %25  %15  %10  مجاز

  محدوديت

 محافظت
  شده

غير 
بدون   %75  %45  %25  %15  مجاز

  محدوديت
بدون 

  محدوديت
بدون 

  محدوديت

  .متر، نيازي به محدود شدن ندارد 3فاصله مجزاسازي حريق بزرگتر از  با ها در يك پاركينگ باز ـ مساحت بازشو الف
متـر مجـاز    5/4هاي با فاصله مجزاسازي حريق برابر يا كمتـر از   نشده براي بازشو هاي محافظت  ي خطرناك، بازشوها تصرفـ براي       ب

  .نيست
  

  شبكه بارنده خودكارتأثير وجود  1- 6- 3-8-3
شده مجهز باشند، حداكثر  تأييديي كه به طور كامل به شبكه بارنده خودكار ها ساختماندر 

د توان مي، )خ(ي گروه ها تصرفبه غير از  ها تصرفهاي محافظت نشده در تمام  مساحت مجاز بازشو
  .هاي محافظت شده يكسان در نظر گرفته شود براي بازشو 6-3-8-3با مقادير مندرج در جدول 

  وضعيت طبقه اول 2- 6- 3-8-3
هاي محافظت نشده در طبقه اول ديوارهاي خارجي رو  ، براي بازشو)خ(ي به جز گروه ها تصرفدر 

متر يا رو به فضاي باز متصرف نشده نياز به اعمال  0/3 به خيابان با فاصله مجزاسازي حريق بيش از
فضاي باز بايد در محدوده همان ملك يا براي استفاده عمومي بوده و نبايد عرض . ديت نيستمحدو

نشاني به خيابان راه  اين فضا بايد به منظور دسترسي نيروهاي آتش. متر داشته باشد 0/6كمتر از 
  .داشته باشد

  نشاني هاي اضطراري و تأسيسات آتش سيستموضعيت  3- 6- 3-8-3
هاي برق اضطراري  نشاني و تابلو هاي آتش نشاني مانند پمپ تأسيسات آتش هاي اضطراري و سيستم

نشده در ديوارهاي خارجي  ها و بازشوهاي محافظت شيشههايي نصب شوند كه داراي  نبايد در اتاق
به علت شكسته (به علت نفوذ حريق از طريق نما و ديوار خارجي آنها زودرس احتمال آسيب بوده و 

  .وجود داشته باشد) گسترش حريق بر روي نما شدن شيشه در زمان
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  ها قائم بازشوسازي جدا 3-8-3-7
متر يا كمتر از يكديگر بوده و بازشـوي واقـع    5/1چنانچه بازشوهاي دو طبقه متوالي در فاصله افقي 

نباشد، بازشـوهاي موجـود در ديـوار     3-11-8-3 بندتر از نوع محافظت شده مطابق  در طبقه پائين
از طريق جـدار   سوزي هاي مجاور بايد به طور قائم جداسازي شوند تا از پيشروي آتش طبقهخارجي 
 90چنين بازشوهايي بايد به طور قائم از يكديگر حداقل به اندازه . ساختمان جلوگيري شودخارجي 
با درجـه يـك    ساختمانفاصله داشته باشند و بين آنها يك ديوار خارجي يا ديگر اعضاي  متر سانتي

كه به طور ) زدگي كف مانند بيرون(وسيله يك مانع  اعت مقاومت در برابر آتش باشد، يا اين كه به س
ايـن مـانع بايـد    . از ديوار خارجي بيرون زده باشد، جـدا شـوند   متر سانتي 75افقي حداقل به اندازه 

  .داراي درجه مقاومت حداقل يك ساعت در برابر آتش باشد

  :ها تبصره
  با ارتفاع سه طبقه يا كمتري ها ساختمانـ 1
  شده مجهز باشند تأييديي كه به طور كامل به سيستم شبكه بارنده خودكار ها ساختمانـ 2
  هاي باز ـ پاركينگ3
  
  ي مجاور با ارتفاع متفاوتها ساختمانوضعيت ديوار خارجي در  3-8-3-8

متر باالتر از بام  5/4ي موجود در يك ملك، در مورد هر بازشو با فاصله قائم كمتر از ها ساختماندر 
متر با ساختمان مجـاور، بايـد تمهيـدات محـافظتي مـورد       5/4از  كمترساختمان يا در فاصله افقي 

  .به كار رود 3-11-8-3و  10-3-8-3تأييد مطابق بندهاي 

متري از ساختمان مجـاور، و نيـز كـل     0/3 فاصله حداقلدر مواردي كه ساختار بام، در يك :تبصره
طول و دهانه اجزاي نگهدارنده بام، هر يك داراي درجه يك ساعت مقاومت در برابر آتـش هسـتند،   

  .محافظت بازشو الزم نيست
  
  پناه جانديوار  3-8-3-9

مقاومت در برابـر  درجه . پناه در بام مسطح در امتداد ديوارهاي خارجي الزامي است تعبيه ديوار جان
آتش ديوار جان پناه بايد يكسان با درجه مورد نياز براي ديوار زير آن باشـد و مصـالح آن در سـمت    

از نـوع غيـر قابـل     متـر  سـانتي  45بايد تا ارتفاع ) ها و مشابه شامل مصالح درپوش(مجاور سطح بام 
ديـوار   .باشـد  متـر  سـانتي 110 پناه از نقطه تالقي سطح بام نبايد كمتـر از  ارتفاع جان. سوختن باشد
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سوزي، داراي سـاختار   پناه بايد به منظور جلوگيري از شكست و ريزش زودهنگام در حين آتش جان
مقـررات ملـي    پناه بايد الزامات ارائه شده در مبحث چهارم همچنين ديوار جان. و سازه مناسب باشد

  .ورده سازدآبر را نيزساختمان 
  
  محافظت بازشوها 3-8-3-10

شـوند، بايـد    الزم است محافظت  8-3-8-3يا  7-3-8-3، 6-3-8-3 بندهايهايي كه مطابق  پنجره
  يـا  7-3-8-3، 6-3-8-3 بنـدهاي ساير بازشوهايي كه مطـابق  . باشند 3-11-8-3 بندحائز شرايط 

 2-11-8-3 بنـد هاي آتش محافظت شوند، بايد حائز شـرايط   الزم است با درها يا كركره 3-8-3-8
ند توان ميها و درها  به محافظت بازشوها نياز نباشد، پنجره 3-8-3در جاهايي كه طبق بخش  .باشند

  .از هر نوع مصالح داراي استاندارد يا گواهينامه فني معتبر ساخته شوند
  
  درزها 3-8-3-11

درزهاي داخل يا بين آن دسته از ديوارهاي خارجي كـه الزم اسـت داراي درجـه مقاومـت در برابـر      
  .مطابقت نمايند 9-8-3باشند، بايد با شرايط بخش آتش 
  .هاي محافظت نشده باشند درزهاي آن دسته از ديوارهاي خارجي كه مجاز به داشتن بازشو: تبصره

  ديوار پرده اي خارجي 3-8-3-11-1
اي  در محل تالقي مجموعه كف ـ سقف و مجموعه ديوار پـرده  ) فاصله(در صورت وجود فضاي خالي 

  .محافظت شود 3-9-8-3 بندخارجـي، اين فضا بايـد مطابـق 
  
  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-3-12

هاي انتقال هوا در آن نوع ديوارهاي خـارجي كـه    ها و دريچه گشودگي هاي ايجاد شده توسط كانال
ر برابـر آتـش   د 12-8-3داراي درجه الزامي مقاومت در برابر آتش هستند، بايـد مطـابق بـا بخـش     

  .محافظت شوند
  
  ديوارهاي داخلي  3-8-4

و ) الف-2-3-3جدول (مقاومت در برابر آتش ديوارهاي داخلي بايد بر حسب نوع ساختار ساختمان 
  : انواع ديوارهاي داخلي معرفي شده در اين مبحث عبارتند از. مقررات اين بخش باشد
سوزي از يك طرف  اي كه براي جلوگيري از گسترش آتش ديوار جداكننده :ديوار جداكننده آتش
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از ديـوار  . شـده اسـت   هـاي آن در برابـر آتـش محافظـت      به طرف ديگر ديوار طراحي شده و بازشـو 
جداكننده آتش براي جدا كردن واحدهاي مسكوني موجود در يك ساختمان، ديوارهـاي جداكننـده   

هـاي   هـا، اقامتگـاه   و نيـز در خوابگـاه  ) 1م ـ (ي گـروه هـاي   ها ساختمانواحدهاي مجزاي خواب در 
ي تجـاري و  هـا  سـاختمان ، ديوارهاي جداكننده واحدهاي مسـتقل در  )1د ـ (سازماني و نظاير آن و 

 6-2-3-6-3 بندهايي كه مقاومت در برابر آتش براي آنها طبق  بازارهاي سرپوشيده، و ديوار كريدور
  .شود ي البي آسانسور استفاده ميالزامي است و نيز براي جداساز

هـاي افقـي،    هـاي خـروج، خـروج    ها، گذرگاه ديوارهايي كه براي جدا كردن شفت :ديوار مانع آتش
ي گوناگون يا جدا كردن يك تصرف تكي بـه منـاطق   ها تصرففضاهاي فرعي حاثه خيز، جدا كردن 

  .شود مختلف حريق، استفاده مي
  
  منافذ 3-8-4-1

ايجاد منفذ در دوربنـد  . مطابقت كند 9-8-3ديوارهاي داخلي بايد با الزامات بخش منافذ موجود در 
ها غير از منافذي كـه بـراي    براي شفت. مجاز است 5-3-3-6-3 بندخروج فقط در صورت تطابق با 

مجـاز   5-3-3-6-3 بنـد هـا كـه مطـابق     كاربرد شفت مورد نياز است، و نيز منافذ مربوط بـه كانـال  
  .ها نبايد به ديوار شفت خروج نفوذ كنند كانال. چ منفذ ديگري مجاز نيستهي هستند، وجود

  
  درزها 3-8-4-2

 9-8-3درزهاي ساخته شده درون يا بين ديوارهاي داخلـي بايـد واجـد شـرايط منـدرج در بخـش       
  .باشند

  
  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-4-3

از ميـان ديوارهـاي مـانع آتـش يـا ديوارهـاي       هاي انتقـال هـوا كـه     ها و گشودگي هاي كانالمدخل
  .باشند 12-8-3و  9-8-3ي ها بخشكنند بايد مطابق  جداكننده آتش عبور مي

  
  ديوارهاي مانع آتش 3-8-5
  كليات 3-8-5-1

ايـن ديوارهـا بايـد بـر حسـب سـاختار       . ديوارهاي مانع آتش بايد مطابق با الزامات اين بخش باشند
  .ساخته شوند، از مصالح ساختماني مجاز 3-3ساختمان، ارائه شده در فصل 
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  ها دوربند شفت 3-8-5-2
از بندي مقاومت در برابر آتش ديوارهاي مانع آتش براي جداكردن فضاهاي مختلف ساختمان  درجه
بندي مقاومت در برابر آتـش موانـع آتـش     درجه. منطبق باشد 6-8-3ها بايد با الزامات بخش  شفت

         بنـد ي دوربند خروج از فضاهاي مختلف ساختمان بايـد مطـابق بـا الزامـات     ها شفتبراي جداكردن 
  .باشد 3-6-3-3-3
  
  گذرگاه خروج  3-8-5-2-1

بندي مقاومت در برابر آتش، براي جداكردن فضاهاي مختلف ساختمان از گذرگاه خروج، بايـد   درجه
  . باشد 14-3-3-6-3 بندمنطبق با الزامات 

  خروج افقي 3-8-5-2-2
بندي مقاومت در برابر آتش براي جداكردن فضاهاي مختلف ساختمان كـه بـه وسـيله خـروج      درجه

  .باشد 7-19-3-3-6-3بندمنطبق بـا الزامات باشند، بايد   افقي به يكديگر متصل شده
  خيز فضاهاي فرعي حادثه 3-8-5-2-3

برابر آتـش مطـابق بـا     خيز بايد داراي درجه مقاومت در موانع آتش جداكننده فضاهاي فرعي حادثه
  .باشند 3-2-3جدول 

  ي مختلطها تصرفجداكردن  3-8-5-2-4
ي مخـتلط بايـد بـر    هـا  تصرف، موانع آتش جداكننده 2-4-2-3 بندالزامات  تأميندر صورت نياز به 

مقاومت در برابر آتش حداقل برابر بـا مقـادير     شوند، داراي درجه يي كه جدا ميها تصرفاساس نوع 
  .باشند 2-4-2-3جدول شماره مندرج در 

  
  پيوستگي ديوارهاي مانع آتش 3-8-5-3

اي بااليي پيوسـته بـوده و بـه     ديوارهاي مانع آتش بايد از باالي كف زيرين تا زير صفحه سقف سازه
اين ديوارها بايد به طور پيوسته در ميـان فضـاهاي پنهـان مثـل     . ها متصل باشد طور مطمئن به آن

مجموعـه  (ديـوار مـانع آتـش     گـاهي  سـاختار تكيـه  . امتداد داشـته باشـند  فضاي باالي سقف كاذب 
بندي مقاومـت   درجه تأمينبايد محافظت شود، به طوري كه قادر به ) هاي مربوط سقف و ستون/كف

در برابر آتش الزامي براي مانع آتش تحت حمايت باشد، مگر براي ديوارهاي مانع آتش بـا مقاومـت   
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ب -5ب و -3ب، -2ي نوع ها ساختمانضاهاي فرعي حادثه خيز در يك ساعت كه براي جداسازي ف
بايـد در تـراز هـر    ) در صـورت وجـود  (فضاهاي خالي قائم داخـل ديوار مانع آتش . شوند استفاده مي
  .ند در باالي دوربند تمام شودتوان ميها  ديوار دوربند شفت. بندي شود طبقه آتش

  
  ها بازشو 3-8-5-4

هـا   مجموع عرض بازشـو . محافظت شوند 11-8-3بايد مطابق بخش ع آتش هاي ديوارهاي مان بازشو
درصد طول ديوار محدود شده و حداكثر سطح هر بازشـو نبايـد بـيش از     25بايد به حداكثر معادل 

 بندها بايد همچنين واجد الزامات مندرج در  ها در ديوارهاي دوربند خروج بازشو. متر مربع باشد 11
  . باشند 3-6-3-3-4

  .ها خروج درهاي آتش مربوط به دوربند: تبصره
  
  ها دوربند شفت 8-6 -3
  كليات 8-6-1 -3

كـف ـ سـقف و بـام ـ سـقف،       ها و منافذ موجود در مجموعـه   ي كه براي محافظت گشودگيهر جاي
ها بـه   شده الزامي شده باشد، بايد الزامات مندرج در اين بخش در مورد شفت اجراي شفت دوربندي 

الزم به ذكر است كه در اينجا منظور از دوربند شفت، يك ديوار دوربند داراي درجه الزامـي  .كار رود
در عين حال ممكن است در ساير مباحث مقـررات ملـي سـاختمان، از    . مقاومت در برابر آتش است

مقررات  مانند شفت آسانسور در مبحث پانزدهم(هاي ديگر نياز به شفت يا دوربند شفت باشد  جنبه
  .كه بديهي است آن الزامات نيز بايد مورد رعايت قرار گيرد) ساختمانملي 

  
  ها شفتدوربند الزامي  8-6-2 -3

مطـابق  مقـاوم در برابـر آتـش    هاي ميان مجموعه كف ـ سقف بايد به وسيله دوربند شفت   گشودگي
  .شرايط مندرج در اين بخش محافظت شوند

  :ها تبصره
درون يك واحد مسكوني مستقل قرار گرفته و چهار طبقه يا كمتـر  براي بازشوهايي كه كامالً در  -1

  .كنند، به دوربند شفت نيازي نيست را به هم وصل مي
شـده باشـند،    تأييـد يي كه به طور كامل مجهز به سيستم شبكه بارنده خودكـار  ها ساختماندر  -2
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از  يصورت تـأمين يكـ  در اي كه بخشي از راه خروج نباشد،  پله براي گشودگي پلكان برقي يا راه
 :به دوربند شفت نيازي نيستدر زير  2-2يا  1-2دو شرط 

اي افقي خودكار برقي و تأييد شده در هر طبقه  گشودگي با پرده كركرهاين در مواردي كه  2-1
  اي بايـد داراي سـاختار غيـر قابـل سـوختن بـوده و داراي درجـه        در كركره. محافظت شود

اي بايد طوري ساخته شـده باشـد    در كركره. ساعت باشد 5/1مقاومت در برابر آتش حداقل 
پلكان برقـي  . كه به محض تحريك كاشف دود بسته شود و گشودگي را كامالً مسدود نمايد

اي نبايد با سـرعت   در كركره. اي از حركت باز ايستد بايد هنگام شروع بسته شدن در كركره
ه لبـه پيشـروي حسـاس مجهـز باشـد، بـه       بر ثانيه عمل كند و بايد ب متر سانتي 15بيش از 

طوري كه درصورت تماس با هر مانعي متوقف شده و پس از آزاد شـدن بـه پيشـروي خـود     
  .ادامه دهد

ايـن موانـع   . پلكان برقي به وسيله موانع دود محافظت شـود پلكان يا دور تا دور گشودگي  2-2
 45حـداقل عمـق   ، دور لبـه گشـودگي بـا    بـوده  بايد از جنس مصـالح غيـر قابـل سـوختن    

مطـابق بـا مـدرك    (شبكه بارنده خودكار با توزيـع متـراكم   همچنين . شوندنصب متر سانتي
NFPA 13 ( از فاصـله اسـپرينكلرها   . نصب گـردد پلكان در سقف بايد در اطراف گشودگي

ي از متـر  سانتي 30تا  15بيشتر باشد و در فاصله ) فوت 6( متر سانتي 186نبايد از يكديگر 
 2مساحت سطح گشودگي در سقف نبايد بيش از . ور گشودگي قرار گرفته باشندمانع دود د

 بـراي اين بنـد  استفاده از . پلكان برقي بر روي سطح افق باشدپلكان يا تصوير برابر مساحت 
هـا تنهـا    براي ساير تصـرف اما ، براي هر تعداد طبقات مجاز است هاي اداري و تجاري تصرف

لكان برقي مجاز است كه بيش از چهار طبقه را بـه هـم مـرتبط    پپلكان يا براي آن دسته از 
  .نسازد

محافظـت   9-8-3بخـش  با ضـوابط  مطابق كه  براي منافذ لوله، سيم، كابل، كانال هوا و هواكش -3
  .دوربند شفت نيازي نيست بهشده باشند، 

بـه دوربنـد   محافظت شده باشـند،  9-8-3بخش با ضوابط مطابق ي كه هاي كانال هاي براي مدخل -4
  .شفت نيازي نيست

  .باشند) 1-11-3بخش (ها  هاي موجود در كف كه مطابق با ضوابط خاص آتريوم براي گشودگي -5
شـده   تأييدهاي بنايي كه در آنها فضاي پيراموني محافظتي در هر طبقه با مصالح  براي دودكش -6

  .شده است، نيازي به دوربند شفت نيست اجرا
براي گشودگي كفي كه واجد شرايط زير باشد  3و د ـ  2هاي د ـ  ه غير از گروهب ها تصرفدر كليه  -7

  :نيازي به دوربند شفت نيست
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نشـده ديگـري در   هاي محافظـت   بيش از دو طبقه را به يكديگر مرتبط نكند و گشودگي -7-1
  .اين دو طبقه وجود نداشته باشد كه باعث مرتبط شدن آنها به طبقات ديگر شود

   3-3-3-6-3 بندسيستم راه خروج الزامي نباشد، به جز موارد مجاز در  بخشي از -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

بسته كه مطابق ضوابط و مقررات مربوط ساخته شـده   ياهاي باز  براي رمپ اتومبيل در پاركينگ -8
  .باشند، به دوربند شفت نيازي نيست

و كف طبقه پائيني بـه دوربنـد شـفت    ) نيم طبقه(هاي كف بين يك ميان طبقه  براي گشودگي -9
  .نيازي نيست

                   بخـش بـا ضـوابط   مطـابق  يـك سيسـتم مقـاوم در برابـر آتـش      ي كه بـه وسـيله   براي درزهاي -10
  .به دوربند شفت نيازي نيستاند،  محافظت شده3-8-9

مقاوم در برابـر آتـش بـراي    هاي باز نيازي به دوربند  پاركينگواقع در نفربر براي آسانسورهاي  -11
و بـراي فضـاهاي بـا    داشـته   شفت نيست، به شرطي كه آسانسور فقط به پاركينگ باز اختصاص

  .برداري نشود ها بهره ساير تصرف
  .هر جاي ديگري كه در اين مقررات مجاز شناخته شده باشد -12
 
  مصالح 3-8-6-3

مصالح مورد استفاده در دوربند شفت بايد با توجه به نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصـل  
  .از نوع مجاز باشد 3-3
  
  مقاومت در برابر آتشبندي  درجه 3-8-6-4

طبقه روي تراز زمين يا بيشتر بايـد از نـوع غيـر     4ي با ارتفاع ها ساختمانساختار دوربند شفت در 
 4ي با ارتفاع كمتـر از  ها ساختمانبراي . قابل سوختن و حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتش باشد

  .دطبقه، دوربند شفت بايد حداقل يك ساعت مقاوم در برابر آتش باش
  
  ها ديوارهاي خارجي دوربند شفت 3-8-6-5

كننـد، ايـن    در جايي كه ديوارهاي خارجي به عنوان بخشي از دوربند شـفت مـورد نيـاز عمـل مـي     
باشـند و نيـازي بـه اعمـال      3-8-3ديوارها بايد مطابق ضوابط ديوارهاي خارجي منـدرج در بخـش   
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  .الزامات مقاومت در برابر آتش دوربندها براي آنها نيست
بندي مقاومت در برابر  بايد داراي درجه 11-3-3-6-3 بندديوارهاي خارجي كه مطابق  :تبصره

  .آتش باشند
  
  بازشوها 3-8-6-6

براي موانع  11- 8-3بازشوهاي موجود در ديوار دوربند شفت بايد مطابق الزامات ارائه شده در بخش 
هايي كه قابليت باز شدن دارند، بايد از نوع خود بسته شو يا خودكار  بازشو. آتش محافظت شوند

  .شوي مرتبط با سيستم كشف دود باشند بسته
  
  هاي غيرمجاز بازشو 1- 6- 3-8-6

هايي كه براي كاربرد شفت مورد نياز هستند، وجود هيچ بازشو ديگري در شفت مجاز  غير از بازشو
  .ستني
  
  انتهاي پاييني دوربند شفت 3-8-6-7

ترين قسمت ساختمان يا سازه امتداد نداشته باشند، بايد به يكي از  هر شفتي كه تا انتهاي پايين
  :هاي زير تمام شود حالت

بندي مقاومت در برابر آتش يكسان با مقاومت  ترين سطح خود با ساختاري داراي درجه ـ در پايين1
اين مقاومت نبايد كمتر از . كند محصور شود شفت از ميان آن عبور ميترين كفي كه  پايين
  .الزم براي ديوار شفت باشد  درجه

اتاق بايد از بقيه ساختمان توسط ساختاري با . ـ به اتاقي داراي كاربرد مرتبط با شفت ختم شود2
از براي درجه مقاومت در برابر آتش و درجه محافظت بازشو حداقل برابر با درجه مورد ني

  .محافظت دوربند شفت جدا شود
در صورتي كه هيچگونه مواد قابل سوختن در داخل شفت وجود نداشته و هيچگونه بازشـو  :تبصره

يا منفذي نيز از ديوار دوربند شفت به داخل ساختمان وجود نداشته باشد، به جـدا كـردن اتـاق بـا     
  .بندي شده و محافظت پايين شفت نيازي نيست ساختار درجه

ترين كف در داخـل دوربنـد شـفت نصـب      ـ به وسيله دمپرهاي ضد حريق استاندارد، كه در پايين3
  .اند، محافظت شود شده
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  انتهاي باالي دوربند شفت 3-8-6-8
چنانچه دوربند شفت تا زير ساختار بام ساختمان امتداد نداشته باشد، بايد در باالترين قسمت خـود  

كنـد، محصـور    ابر آتش معادل با باالترين كفي كه از آن عبور ميبا ساختاري با درجه مقاومت در بر
  .الزم براي دوربند شفت باشد  اين مقاومت نبايد كمتر از درجه. شود

  
  شوت زباله و لباس 3-8-6-9

 سوزي بايـد مطـابق شـرايط منـدرج در     هاي دسترسي و انتهايي و اتاق زباله شوت زباله و لباس، اتاق
  .باشنداين بند 
  هاي موجود در يك واحد مسكوني مستقل شوت :تبصره

  دوربندهاي شوت زباله و لباس 3-8-6-9-1
دوربند شفت حاوي شوت زباله يا لباس نبايد براي هيچ منظور ديگري استفاده شود و بايـد مطـابق   

هـاي آن از طريـق    هاي شـفت، شـامل بازشـو    بازشو. دوربندي شود 4-6-8-3 بندشرايط مندرج در 
هاي بـه   بازشو. محافظت شوند 12-8-3دسترسي و انتهايي، بايد مطابق اين بخش و بخش هاي  اتاق

در بازشـوي شـوت بايـد از نـوع     . هاي دسترس خـروج قـرار داشـته باشـند     ها نبايد در كريدور شوت
  .شوي متصل به كاشف دود باشد شو يا خودكار بسته  خودبسته

  مصالح 3-8-6-9-2
از  3-3بايد بر حسب نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل  دوربند شفت شوت زباله يا لباس

  .مصالح مجاز ساخته شود
  هاي دسترسي به شوت زباله و لباس اتاق 3-8-6-9-3

هايي قرار گيرند كه كامالً داراي سـاختار   هاي زباله و لباس بايد در اتاق هاي دسترسي به شوت بازشو
هـاي اتـاق دسـترس بايـد      بازشـو . اومت در برابر آتش باشدبندي برابر با حداقل يك ساعت مق درجه

شو  دقيقه محافظت شوند و بايد از نوع خودبسته 45بندي حداقل برابر با  توسط درهاي آتش با درجه
  .شوي متصل به كاشف دود باشند يا خودكار بسته

  اتاق تخليه 3-8-6-9-4
قيه ساختمان و محصور بـه وسـيله سـاختار    هاي زباله و لباس بايد به اتاق كامالً جدا شده از ب شوت

هاي به اتـاق انتهـايي    بازشو. بندي حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش تخليه شوند داراي درجه
دقيقه مقاومت در برابر آتش محافظت شود  45بندي حداقل  بايد به وسيله درهاي آتش داراي درجه

مجراي زبالـه نبايـد بـه    . صل به كاشف دود باشندشوي مت شو يا خودكار بسته و بايد از نوع خودبسته
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  .سوز ختم شود اتاق زباله
  اتاق زباله سوز 3-8-6-9-5

  .باشد 3-2-3اتاق زباله سوز مطابق با شرايط جدول 
  شبكه بارنده خودكار 3-8-6-9-6

  .دسوزي نصب شو شده براي شوت، اتاق انتهايي و اتاق زباله تأييدالزم است تا شبكه بارنده خودكار 
  
  شفت آسانسور و باالبر ظروف 3-8-6-10

  .باشد 4-6-8-3 بندآسانسور و دوربند باالبر ظروف بايد مطابق  دوربند شفت
  البي آسانسور 3-8-6-10-1

آتش، مطابق بنـد  رابر ب بندي مقاومت در داراي درجه هر آسانسوري كه به يك كريدور ،در هر طبقه
البي بايـد آسانسـورها را از كريـدور بـه وسـيله      . البي باشدشود، بايد داراي يك  باز مي 3-6-3-2-4

هـاي آسانسـور بايـد داراي حـداقل      البي. شده جدا نمايد هاي محافظت آتش و بازشو  ديوار جداكننده
  .مقررات باشند و ساير ضوابط اين 6-3يك راه خروج مطابق شرايط فصل 

  :ها تبصره
البي آسانسور الزامي نيست، به شرطي كـه تمـام طبقـه همكـف      تأميندر طبقه همكف خيابان  -1

  .شده مجهز باشد تأييدخيابان به شبكه بارنده خودكار 
مقاوم در برابـر   شفت دوربند نياز به قرار گرفتن در 2-6-8-3 بندبراي آسانسورهايي كه مطابق  -2

 .البي الزامي نيست تأميننداشته باشند،  آتش

ي بلنـد مرتبـه، در صـورتي كـه     ها ساختمانو نيز غير از  3-هاي د ي غير از گروهها ساختماندر  -3
شده محافظت شده باشد، نيـاز بـه    تأييدساختمان به طور كامل به وسيله شبكه بارنده خودكار 

  .البي آسانسور نيست تأمين
 أمينتـ مجهز به سيستم فشار مثبـت باشـد،    6-9-3در صورتي كه شفت آسانسور مطابق با بند  -4

  .البي آسانسور الزامي نيست
به شرطي كه آسانسور فقط به پاركينـگ بـاز   هاي باز الزامي نيست،  البي آسانسور براي پاركينگ -5

  .اختصاص داشته باشد
بار تصـرف كمتـر از   زمين و متر از تراز  23با حداكثر ارتفاع  )2مـ(ي مسكوني ها ساختمانبراي  -6

  .آسانسور نيست )البي(اختصاصي  ورودي پيش ، نيازي به)در هر طبقه(نفر  40
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  ديوار جداكننده آتش 3-8-7
  كليات 3-8-7-1

  :ديوارهاي مندرج در زير بايد با شرايط اين بخش منطبق باشند
  .مسكوني موجود در يك ساختمانمستقل ـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي 1
ها، مراكز توانبخشـي   ها، اقامتگاه خوابگاهها،  ـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي مجزاي خواب در هتل2

  .و نظاير آن
هـاي سـر    ي تجـاري، بازارهـا و بازارچـه   هـا  سـاختمان ـ ديوارهاي جداكننده واحدهاي مستقل در 3

 .پوشيده و نظاير آن

  . الزامي است 4-2-3-6-3هايي كه وجود آنها طبق بند  ـ ديوارهاي كريدور4
  .1-10-6-8-3 ندبـ ديوارهاي البي آسانسور مطابق با 5
  
  مصالح 3-8-7-2

از مصـالح مجـاز سـاخته     3-3ديوارها بايد بر حسب نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامـات فصـل   
  .مطابقت داشته باشد 7-3كاري بايد با ضوابط فصل  مصالح نازك. شوند

  
  مقاومت در برابر آتشبندي  درجه 3-8-7-3

  .جداكننده آتش بايد حداقل يك ساعت باشدمقاومت در برابر آتش ديوارهاي   درجه
  :ها تبصره

كه درجه مقاومت ديگري بـراي آنهـا مجـاز اعـالم      4-2-3-6-3ـ ديوارهاي كريدور مطابق جدول 1
  .شده باشد

در هاي واحدهاي مسكوني و واحدهاي خواب  ب، جداكننده-5ب و -3ب، -2ـ در ساختارهاي نوع 2
مقاومت در برابر   شده، بايد داراي درجه تأييدي كامالً مجهز به شبكه بارنده خودكار ها ساختمان

  .آتش حداقل نيم ساعت باشد
در پاساژها، بازارچه ها و مشابه آن براي ديوار جداكننده بين مغازه و كريدور پاساژ نيازي بـه در   -3

  .نظر گرفتن مقاومت در برابر آتش نيست
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  پيوستگي 3-8-7-4
امتداد يافتـه و بـه   اي بااليي  باالي كف زيرين تا زير صفحه سقف سازهديوار جداكننده آتش بايد از 
  .طور ايمن به آنها متصل شود

  
  ها بازشو 3-8-7-5

  .محافظت شوند 11-8-3ها در ديوار جداكننده آتش بايد مطابق با بخش  بازشو
  
  ساختارهاي افقي 3-8-8
  كليات 3-8-8-1

بندي مقاومت در برابر آتـش باشـند،    بام كه الزم است داراي درجه /كف يا سقف /ساختارهاي سقف
  .بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشند

  
  مصالح 3-8-8-2

از مصـالح مجـاز    3-3ساختارهاي كف و بام بايد بر حسب ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل 
  .مطابقت داشته باشد 7-3فصل كاري بايد با ضوابط  مصالح نازك. ساخته شوند

  
  درجه مقاومت در برابر آتش 3-8-8-3

بام در برابر آتش نبايـد كمتـر از مقـدار الزامـي بـر       /كف و سقف /هاي سقف درجه مقاومت مجموعه
ي مختلط را از يكـديگر  ها تصرفدر صورتي كه سقف، . حسب نوع ساختار ساختمان مورد نظر باشد

استفاده شده باشـد،   2-4-2-3بند  "هاي جداسازي شده كاربري"ش كند و در طراحي از رو جدا مي
يي كه از يكديگر جدا شده اند، داراي درجه مقاومـت در  ها تصرفسقف بايد بر اساس  /مجموعه كف

  .باشد 2-4-2-3 بندبرابر آتش حداقل برابر با الزامات 
  هاي دسترسي نصب دريچه 3-8-8-3-1

بندي مقاومت در برابر آتش الزامي  هايي كه داراي درجه سقفهاي دسترسي در  ايجاد و نصب دريچه
هاي دسترسي مطابق با ضوابط  هستند، در صورتي مجاز است كه مقاومت در برابر آتش براي دريچه

  .اين مقررات برآورده شود
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 پيوستگي 3-8-8-4

ه مطـابق ايـن   ساختارهاي افقي بايد پيوسته و بدون بازشو، منفذ، يا درز باشند، به جـز مـواردي كـ   
وجـود نورگيرهـا و ديگـر منافـذ در بـام      . مجـاز هسـتند   9-8-3و  2-6-8-3ي هـا  بخـش بخش يـا  

اي بام حفظ  شده از نظر مقاومت در برابر آتش مجاز است، به شرطي كه يكپارچگي سازه بندي  درجه
بايد در برابـر   8-3-8-3 بنداستفاده از نورگيرهاي محافظت نشده در ساختار بامي كه مطابق . شود

سازه نگهدارنده نورگيرها در صورت نياز بايد محافظت شود تا درجـه  . آتش مقاوم باشد، مجاز نيست
  .و حفظ گردد تأمين ممقاومت در برابر آتش الزامي ساختار با

  
  منافذ 3-8-8-5

  .باشند 9-8-3منافذ عبور كرده از ساختارهاي افقي مقاوم در برابر آتش بايد مطابق بخش 
  
  درزها 3-8-8-6

بندي مقاومت در برابر  درزهاي انبساط و مانند آن كه در داخل يا بين ساختارهاي افقي داراي درجه
فضـاي خـالي ايجـاد شـده در محـل تالقـي       . باشند 9-8-3شوند، بايد مطابق بخش  آتش ايجاد مي
  .محافظت شود 3-9-8-3 بندكف و ديوار پرده اي خارجي بايد مطابق /ساختار سقف

  
  هاي انتقال هوا ها و گشودگي كانال 3-8-8-7

  .باشند 12-8-3و  9-8-3ي ها بخشهاي انتقال هوا بايد مطابق  ها و گشودگي هاي كانال مدخل
  
  و درزها بندي منافذ آتش 3-8-9

هـاي   مصـالح و روش و محافظـت منافـذ و درزهـا در برابـر آتـش      براي ضوابط مندرج در اين بخش 
چنانچه درون يك مجموعه داراي درجه الزامي مقاومـت در برابـر   . مربوط ارائه شده استساختماني 

منافذي ايجـاد شـود، ايـن     هايا مشابه آن ، كابل برق، لولهي تأسيساتيها سيستمآتش، به علت عبور 
آتش بندي شوند تا ) شده تأييدبند  به عنوان مثال به وسيله مصالح آتش(منافذ بايد به نحو مناسب 

  . از تضعيف مقاومت مجموعه در برابر آتش جلوگيري شود
هـاي كـف يـا     ، مجموعـه ي مقـاوم در برابـر آتـش   همچنين درزهاي موجود در داخل يا بين ديوارها

تأييـد شـده   مقـاوم در برابـر آتـش     يبام بايد به وسيله درزبند/هاي بام يا سقف كف، مجموعه/سقف
مقاومت در برابر آتش درجه الزامي ندي بايد براي مدتي حداقل برابر با سيستم درزب. محافظت شوند

فضاي خالي ايجاد شده . شده باشند تأييد )كف/هاي كف يا سقف ديوار، مجموعه(مجموعه مورد نظر 
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 3-9-8-3 بنـد كف و مجموعه ديوار پـرده اي خـارجي بايـد مطـابق     /در محل تالقي مجموعه سقف
  .محافظت شود
بندي منافذ و درزها بايد با توجه به جزئيات و درجه مقاومت در برابـر   ت اجرايي آتشمصالح و جزئيا

  .شوند تأييدواهينامه فني مرجع قانوني صدور گآتش الزامي مورد نياز، از سوي 
  :ها تبصره

ميلـي متـر و سـطح     160قطر اسمي حداكثر با فوالدي، آهني، چدني يا مسي   يك لولهچنانچه  -1
 كف بتني نفوذ/در مجموعه سقف يابنايي و ، متر مربع در ديوارهاي بتني 1/0 گشودگي حداكثر

از بـتن، دوغـاب يـا مـالت      تـوان  مـي ، براي پر كردن فضاي باز پيرامون جزء نفوذ كننـده  نمايد
  .استفاده نمود، به شرطي كه ماده پركننده داراي ضخامتي برابر با ضخامت ديوار يا كف باشد

  :آتش بندي براي درزها و منافذ در موارد زير الزامي نيست شده تأييد  سيستم  -2
  ؛ي درون يك واحد مسكوني مستقلها كفـ 
ا شفت مقاوم در برابر آتـش مطـابق ضـوابط ايـن     به وسيله ديوار دوربند ي كفدر جاهايي كه  -

  ؛محافظت شده باشدمبحث 
ند و فضاي مجـاور آتريـوم   ها باش هايي كه مطابق با ضوابط خاص آتريوم ي داخل آتريومها كف -

  ؛در محاسبه ظرفيت كنترل دود آتريوم، در نظر گرفته شده باشد
  ؛هاي باز ي درون سازه پاركينگها كف -
  ؛ي ميان طبقهها 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 بدون درجهافقي ساختارهاي  3-8-9-1
بندي الزامي مقاومت در برابر آتش هسـتند، فضـاي خـالي بـين      كه فاقد درجهافقي  در ساختارهاي

اجزاي نفوذي غير قابل سوختن و اين ساختارها بايد به طور ايمن با مصالح غيـر قابـل سـوختن پـر     
  .اد شعله و محصوالت احتراق مقاومت نمايدشود، به طوري كه در برابر عبور آز

  
  نصب سيستم درزبند آتش 3-8-9-2

هاي درزبندي آتش بايد به طور ايمن داخل يا روي درز، در تمام طـول آن نصـب شـود بـه      سيستم
نشـده، آسـيب نبيننـد و در مقابـل      رهاهاي ساختمان، جابجا يا  طوري كه بر اثر حركات و جابجايي

  .عبور آتش و گازهاي داغ مقاومت كنند
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  اي با كف محل تالقي ديوار پرده 3-8-9-3
كف بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشد، درز يا فضاي خالي /در جاهايي كه كف يا مجموعه سقف
بنـد يـا سـاير     شآتـ صـالح  ، بايد با ماي خارجي و مجموعه كف ايجاد شده در محل تالقي ديوار پرده

سوزي بين طبقات و داخل ساختمان جلوگيري  تأييد شده محافظت شود تا از گسترش آتشمصالح 
چنين مصالحي بايد به طور ايمن نصب شده و قادر به جلوگيري از عبور شـعله و گازهـاي داغ   . شود

  .باشند
  
  اي بندي مقاومت در برابر آتش و محافظت اعضاي سازه درجه 3-8-10
  الزامات 3-8-10-1

اي در برابر آتش بايد منطبق با ضوابط سـاختارها در فصـل    هاي سازه درجه مقاومت اعضا و مجموعه
  .باشند 3-3
  
  اي محافظت اعضاي سازه 3-8-10-2

ها، خرپاها يا ديگر اعضاي سازه بايد منطبق با ضـوابط   درگاه تيرها، تيرها، نعلها، شاه محافظت ستون
  .اين بخش باشد

  محافظت مستقل 3-8-10-2-1
هسـتند،   هـا  داراي اتصال مستقيم به ستونيا ديگر اعضاي سازه كه ها، تيرهاي اصلي، خرپاها  ستون

ايد به طور كامل و بـه صـورت   براي تأمين مقاومت الزم در برابر آتش مطابق با ضوابط اين مبحث، ب
به براي آنها ديگر اعضاي سازه كه . شده محافظت شوند تأييدهاي مستقل به وسيله مصالح و پوشش
توانند به وسيله يك پوشش مستقل، پوشـش غشـائي يـا     مي ،استمقاومت الزامي در برابر آتش نياز 

  .محافظت شوند ها روشاين يا به وسيله تركيبي از ها  شفتدوربند، 8-8-3سقفي مطابق بخش 
ل اتصـاالت بـه تيرهـاي اصـلي و     ها در برابر آتش، كل ستون شام در صورت نياز به محافظت ستون

در جايي كه ستون از ميان يك سقف كاذب بـاال رفتـه باشـد، محافظـت     . فرعي بايد محافظت شود
پيوسـته   يياي بـاال  اي تا زيـر سـقف سـازه    ستون در برابر آتش بايد به طور كامل از باالي كف سازه

  .باشد، حتي اگر سقف كاذب داراي مقاومت در برابر آتش باشد
  .مراجعه شود 7-10-8-3به بند هاي قاب فوالدي سبك  ستونكالزامات محافظت براي 

  اي ملحقات به اجزاي سازه 3-8-10-2-2
اي  هاي متصل به اجزاي سازه ها وپيچ ها، كله پرچ ها، نبشي زوايد فوالدي در سطح سازه مانند دستك

  .برابر آتش بيرون بزند شده در متر، از سطح محافظت ميلي 25مجازاست تا به اندازه حداكثر  
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  محافظت فوالدگذاري بتن و مصالح بنايي 3-8-10-2-3
هاي با مصالح بنايي بايد از سطح پوشش  ضخامت پوشش محافظ براي فوالد گذاري بتن يا مجموعه

 12نـد تـا حـداكثر   توان مـي هاي منفرد و دورپـيچ   اما خاموت. گيري شود تا سطح بيروني فوالد اندازه
  .ون پوشش محافظ اطراف اعضاي فوالدي نفوذ نمايندمتر به در ميلي

  اجزاي مدفون در پوشش محافظ 3-8-10-2-4
اي كه بايد به طور مستقل در برابر آتش محافظـت شـوند، نبايـد هيچگونـه      در مورد آن اجزاي سازه

، سيم، كانال يا ديگر تجهيزات تأسيساتي و خدماتي در درون پوشـش الزم بـراي محافظـت در     لوله
  .برابر آتش قرار داده شود

  هاي محافظت كننده در برابر آتش الزامات پوشش 3-8-10-2-5
هاي فوالدي بايـد بـر حسـب     اي براي سازه كارخانهتوليد هاي محافظت كننده در برابر آتش  پوشش

مرجع قانوني صـدور گواهينامـه   از و گزارش ارزيابييه تأييد EN 13381نوع آنها مطابق با استاندارد 
  .دريافت نمايندفني 

يه ها و گواهينامه تأييدمانند (براي محصوالت داراي نتايج آزمون و مدارك فني اضافه بر موارد فوق 
 ENها و استانداردهاي متفـاوت از   ط مراكز معتبر خارجي بر اساس روشهاي فني صادر شده توس

ـ  مـي تطبيـق طراحـي،   كـاربرد و  دامنـه   يه هاي تكميلي بـا تشـريح  تأييد، )13381 بـه دامنـه    دتوان
محافظـت كننـده در   ي ها پوششالزامات مربوط به ساير مشخصات فني . گواهينامه فني اضافه شود

فنـي  ، روش هاي ارزيابي و معيارهـاي پـذيرش در قالـب مـدارك     ...)فيزيكي، مكانيكي، (برابر آتش 
  .گرديدمنتشر خواهد تهيه و مبحث اين  پشتيبان

  محافظت در برابر ضربه 3-8-10-2-5-1
ناشـي از    اي در برابر آتش، در معـرض خطـر ضـربه    در موارديكه پوشش محافظت كننده عضو سازه

هاي گوشـه يـا    ها باشد، پوشش محافظ بايد به وسيله حفاظ وسايل نقليه، حمل كاال يا ديگر فعاليت
از كـف   متـر  سـانتي  150رتفاع كافي و حـداقل  پوشش فلزي و يا ديگر مصالح غير قابل سوختن تا ا

  . تمام شده، در برابر ضربه محافظت شود
پف كننده نبايد به طور مستقيم با محافظت كننده در برابر آتش از نوع هاي  روي رنگ :يادآوري

از طريق پف كردن و منبسط شدن  ها پوششمصالح ديگر پوشانده شود، زيرا عملكرد محافظتي اين 
  .وجود داشته باشدهمواره و فضاي الزم براي اين موضوع بايد  گيرد ميآنها صورت 

هاي محافظت كننده در برابر آتـش از نـوع معـدني    مقاومت چسبندگي پوشش3-8-10-2-5-2
  پاششي

. كيلوپاسكال باشد 2/7بايد غير بلند هاي  ر ساختمانها د اين نوع پوششحداقل مقاومت چسبندگي 
  .ارائه شده است 3-2-10-3هاي بلند در قسمت  ختماناين عدد براي سا
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  اي خارجي اجزاي سازه 3-8-10-3
اجزاي سازه كه در داخل ديوارهاي خارجي يا در بيرون ساختمان قرار دارنـد، بايـد داراي بيشـترين    

  :ندآيد، باش درجه مقاومت در برابر آتش كه از بندهاي زير به دست مي
بـر اسـاس نـوع    ) مانند تير يا سـتون (الف براي اجزاي ساختماني -2-3-3مطابق الزامات جدول  -1

  ساختار ساختمان
  الف براي ديوارهاي باربر خارجي بر اساس نوع ساختار ساختمان-2-3-3مطابق الزامات جدول  -2
  سازي حريقب براي ديوارهاي خارجي بر اساس فاصله مجزا-2-3-3مطابق الزامات جدول  -3
 

  ها درگاه موارد مجاز براي عدم محافظت بال پايين نعل 3-8-10-4
  .هايي كه جزئي از سازه نيستند، ضرورت ندارد درگاه محافظت در برابر آتش براي بال پايين نعل

  
  اي هاي جداگر لرزه سيستم 3-8-10-5

اي بايد معـادل درجـه مقاومـت در برابـر      هاي جداگر لرزه درجه مقاومت در برابر آتش براي سيستم
باشد كه سيستم جداگر در آن نصب ) 2-3-3طبق جدول (آن ستون، ديوار يا جزء ساختماني  آتش 

هـا يـا سـاختارهاي     اي بايد به وسيله پوشـش  بنابراين در صورت نياز سيستم جداگر لرزه. شده است
اي كه  شده، در برابر آتش محافظت شود تا مقاومت آن در برابر آتش معادل جزء سازه تأييدناسب م

  .در آن نصب شده است، باشد
  
  ي مقاوم سازي كف هاي بتن مسلحها سيستم 3-8-10-6

مانند اجـزاء فـوالدي   (هاي بتن مسلح تقويت شده با مصالحي كه در برابر آتش ضعيف هستند سقف
، بايد به گونه اي طرح و در صورت نياز )FRP -يا صفحات كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف 

ها يا ساختارهاي مناسب در برابر آتش محافظت شوند، كه درجه مقاومت در برابـر  به وسيله پوشش
  .شود تأمين 1-3-3ش الزامي براي ساختار سقف مطابق جدول آت
  
  قاب فوالدي سبكهاي  ستونك 3-8-10-7

هاي ديوارهاي باربر در سيستم قاب فوالدي سبك، براي رسيدن بـه مقاومـت الزم در برابـر     ستونك
  .محافظت گردد) هاي گچي مانند تخته(تواند به وسيله مصالح غشايي  آتش مي
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  محافظت بازشوها 3-8-11
  كليات 3-8-11-1

الزم شمرده شده است، بايـد   مبحثي اين ها بخشمحافظت از آن دسته از بازشوها كه توسط ديگر 
  .منطبق با الزامات اين بخش باشد

  
  هاي آتش هاي درها و كركره مجموعه 3-8-11-2

 2-11-8-3الزامـات جـدول   بايـد بـا     آتـش  هـاي   درها و كركـره  هاي  مجموعه  محافظت بندي  درجه
  .مطابقت نمايند

  
  بندي محافظت بازشوها در برابر آتش درجه: 2-11-8-3جدول 

درجه الزامي مقاومت در   نوع مجموعه
  )ساعت(برابر آتش 

حداقل مقاومت الزامي در 
  )ساعت(يا كركره آتش 

الزامي ديوارهاي مانع آتش با درجه 
مقاومت در برابر آتش بيش از يك 

  ساعت

4  3  
3  3  
2  5/1  
5/1  5/1  

موانع آتش داراي درجه الزامي  يك 
    :ساعت مقاومت در برابر آتش

هاي  ها، پلكان و رمپ شفتديوارهاي 
  1  1  هاي خروج گذرگاهخروج و 

  75/0  1  ساير موانع آتش
    :ديوارهاي جداكننده آتش

  )دقيقه 20( 33/0  1  ها ديوارهاي كريدور
  )دقيقه 20( 33/0  5/0

  )دقيقه 45( 75/0  1  ساير ديوارهاي جداكننده آتش

  ديوارهاي خارجي
3  5/1  
2  5/1  
  )دقيقه 45( 75/0  1
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  آزمايش و ارزيابي درهاي آتش  1- 2- 3-8-11
نموده، داراي  تأمين 2-11-8-3در آتش بايد مقاومت الزم در برابر آتش را مطابق با الزامات جدول 

بـراي اهـداف ايـن مبحـث،     . گواهينامه معتبر از مقاوم قانوني مسئول آزمون و گواهينامه فني باشد
باشد، مگر آن كه در قسـمت ديگـري    تنها براورده شدن معيار يكپارچگي الزم ميبراي درهاي آتش 

همچنـين  . باشـد  از اين مبحث صراحتاً معيار نارسانايي يا دودبندي در دماي محيط خواسـته شـده  
         )دودبنـدي و نارسـانايي  (بر اساس نياز طرح، براورده شدن سـاير معيارهـا    دتوان ميطراح ساختمان 

           از توليدكننـده يـا فروشـنده   را در طرح گنجانده، مـدارك و مسـتندات معتبـر در ايـن خصـوص را      
  .مطالبه نمايد

آزمون هاي مقاومت در برابر آتش و ( 18839-1شماره  آزمون در بايد مطابق با استاندارد ملي ايران
كنترل دود براي مجموعه درهاي ضد حريق، مجموعه درهـاي كركـره اي و مجموعـه پنجـره هـاي      

روشهاي آزمون آتش براي درهاي ضد حريـق،  : 1قسمت  –بازشونده و اجزاي يراق آالت ساختماني 
آزمونه بايد بـه صـورت نمونـه كامـل مـورد       .صورت گيرد) درهاي كركره اي و پنجره هاي بازشونده

آزمون قرار گرفته، تمام مشخصات مصالح و جزئيات اجرايي آن در گزارش گواهينامه فني به صورت 
شود كه داراي قاب، وسايل قفل و بست، سـطوح   نمونه كامل به دري گفته مي. كامل قيد شده باشد

به همان صورتي كه در بازشوي مورد نظر (  ، ملزومات و قطعات مربوطه)در صورت وجود(خور  شيشه
در نمونه نسبت به گزارش و محدوده كاربرد گواهينامه  اتهر گونه تغيير جزئي. باشد) گردد نصب مي

باعث تغيير قابل توجـه   دتوان مي...) مانند سطح شيشه خور، نوار درزبند پف كننده، چارچوب، (فني 
كننـدگان   توليدكننـدگان و تـأمين  . ر آزمون شده گـردد در رفتار و مقاومت در برابر آتش مجموعه د

درهاي آتش بايد از تغيير جزئيات مصالح و اجرا خارج از حوزه كاربرد گواهينامه فني پرهيز نمـوده،  
. چنيني، مدارك و مستندات فني الزم براي همان جزئيات تهيه و ارائه گردد در صورت تغييرات اين

ساخته در محـل نصـب شـود و بـدون احتيـاج بـه هرگونـه         اً پيشدر آتش بايد به طور كامل و تمام
  . دار سازد، قابل نصب باشد دستكاري كه مشخصات آنها را خدشه

  سيستم بسته شدن در و عالمت گذاري  3-8-11-2-2
شو باشد، مگر در جاي ديگري از اين مقـررات و يـا بـه تشـخيص      درهاي آتش بايد از نوع خودبسته

ته شـو مجـاز تشـخيص داده    ، استفاده از سيستم خودكار بسكنترل ساختمانمرجع صدور پروانه و 
  .شده باشد

  :ها تبصره
ـ  مـي ) 1-م(درهاي آتش مستقر در ديوارهاي مشترك جداكننده واحدهاي خواب در گروه  -1 د توان
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  .شو يا خودكار بسته شو باشد فاقد سيستم خودبسته
يا مشـابه بـا آن كـه بـه طـور معمـول قفـل        درهاي آتش مربوط به داكت هاي تأسيساتي  براي -2

  .هستند، نيازي به نصب سيستم خود بسته شو يا خودكار بسته شو نيست
ي هـا  سيسـتم مانند درهاي (تمام درهاي آتش بايد بر حسب كاربرد از هر دو طرف و يا از يك طرف 

 )."بسته نگاه داشته شود –در آتش "مانند (داراي عالمت مناسب باشند ) تأسيساتي

  شو  با دريافت عالمت از سيستم كشف كننده دود درهاي خودكار بسته 3-8-11-2-3
هاي زير نصـب شـده باشـند، بايـد از نـوع       شو كه در موقعيت درهاي آتش خودكار بستهآن دسته از 
در صورتي كه جريان برق به سيستم . شو با دريافت عالمت از سيستم كشف دود باشد خودكار بسته

. ار يا به سيستم كشف دود قطع شود، اين درها بايد به طور خودكار بسـته شـوند  بسته كننده خودك
  .تأخير زماني بين فعال شدن كاشف دود و بسته شدن در، نبايد بيش از ده ثانيه باشد

  ها؛ ـ درهاي آتش نصب شده در ميان كريدور 1
نيـاز بـه سـاختار     هاي دسترس خروج كـه  ـ درهاي آتش مربوط به خروج هاي افقي و نيز كريدور  2

  مقاوم در برابر آتش دارند؛
داراي درجه مقاومـت   1ـ3هاي ديوارهايي كه الزم است طبق جدول  ـ درهاي آتش محافظ بازشو  3

  در  برابر آتش باشند؛
  .ـ درهاي نصب شده در ديوارهاي مانع آتش يا جداكننده آتش 4
  آستانه درهاي آتش 3-8-11-2-4

ير قابل سوختن ساخته شده باشد، در زيـر درهـاي آتـش نيـازي بـه      در مواردي كه كف با مصالح غ
بـه اسـتثناي   (اما چنانچه ساختار كف از نوع قابل سوختن باشد، زيـر درهـاي آتـش    . آستانه نيست

اين آستانه بايد از مصالح غيـر  . ، بايد داراي آستانه باشد)درهاي با نرخ حداكثر نيم ساعت محافظت
در مـورد  . هاي جـانبي چـارچوب در باشـد    عرض آن برابر عرض پروفيلسوختن ساخته شود و  قابل  

  .مراجعه شود 6-3الزامات ارتفاع آستانه درها به فصل 
  
  هاي پنجره بيروني مقاوم در برابر آتش مجموعه 3-8-11-3

نياز به محافظت دارنـد و مسـتقر در ديـواري باشـند كـه       6-3-8-3 بندهاي بيروني كه طبق  پنجره
        هـاي داراي  نياز به يك ساعت مقاومت در برابـر آتـش دارد، بايـد بـا مجموعـه      2-3-3طبق جدول 

     بنـد هـاي بيرونـي كـه طبـق      پنجره. دقيقه محافظت شوند 45درجه مقاومت در برابر آتش حداقل 
دقيقـه در   45دارند، بايد داراي محافظتي حـداقل برابـر بـا    نياز به محافظت  8-3-8-3يا 3-8-3-7
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بندي مقاومت در برابر  هاي ديوار خارجي بدون درجه بازشوهاي موجود در مجموعه. برابر آتش باشند
نيـاز بـه محافظـت دارنـد، بايـد داراي       8-3-8-3يا  7-3-8-3، 6-3-8-3ي ها بندآتش كه مطابق 

  .دقيقه باشند 45درجه بندي مقاومت در برابر آتش حداقل برابر با 
با يكي از شـرايط   قاب پنجرهدر صورتي كه براي سيستم پنجره نياز به مقاومت در برابر آتش باشد، 

  :زير قابل قبول است
زدگي مقاوم  ار محكم شده، در برابر زنگقابي كه از فوالد ساخته شده، به روشي مطمئن به ديو -الف

  .بوده و قادر به تحمل نيروهاي باد باشد
مرجـع   تأييـد ساير انواع قاب در صورت اثبات به وسيله آزمون آتش كل سيستم پنجـره مـورد    -ب

  .گواهينامه فنيصدور قانوني 
  
  ها هاي انتقال هوا و كانال محافظت گشودگي 3-8-12
  كليات 3-8-12-1

بندي مقاومـت در برابـر آتـش     هاي با درجه هاي انتقال هوا در مجموعه ها و گشودگي محافظت كانال
ي تخليه دود و نحـوه فعـال شـدن    ها سيستمدر مورد الزامات . بايد مطابق با شرايط اين بخش باشد

، در صورتي كه يـك دمپـر در كانـال انتقـال هـوا     . آنها به ضوابط اختصاصي تخليه دود مراجعه شود
، تـداخل و تنـاقض در   بخـش الزامـات ايـن   مطابقـت آن بـا   سيستم تخليه دود بوده و يك جزئي از 

رعايت الزامات اين قسمت بـراي چنـين دمپرهـايي الزامـي     عملكرد سيستم تخليه دود ايجاد نمايد، 
  .شود ميهاي طراحي مهندسي صحيح تعيين  عملكرد آن بايد با روشو  نيست

  
  هاي بدون دمپر تقال هوا و كانالهاي ان گشودگي 3-8-12-2

بنـدي مقاومـت دربرابـر آتـش      هاي با درجه هاي انتقال هوا كه به درون مجموعه ها و گشودگي كانال
 9-8-3باشند، بايد منطبق بـا ضـوابط بخـش     دمپر نداشته   و مطابق اين بخش نيازي به   نفوذ كرده

  .باشند
  درجه الزامي محافظت در برابر آتش 3-8-12-3

محافظـت در برابـر آتـش مطـابق بـا        دمپرهاي آتش بايد بسته به نوع گشودگي داراي حداقل درجه
  .دنباش 3-12-8-3جدول 
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  بندي محافظت در برابر آتش براي دمپرها درجه: 3-12-8-3جدول 
  )ساعت(حداقل مقاومت در برابر آتش براي دمپر   نوع گشودگي

هاي با درجه مقاومت در برابر آتش  مجموعه
  5/1  ساعت 3كمتر از 

هاي با درجه مقاومت در برابر آتش  مجموعه
  3  ساعت 3برابر با يا بيش از 

  ساز دمپرهاي آتش وسايل فعال 1- 3- 3-8-12
از دماي  بيشتردرجه سلسيوس  10ساز دمپرهاي آتش بايد تقريباً  دماي عملكرد وسايل فعال

  .درجه سلسيوس كمتر نباشد 71حداكثر دماي كاركرد درون سيستم كانال باشد، اما از 
  سازي دمپرهاي دود هاي فعال روش 2- 3- 3-8-12

هاي  و بر حسب مورد با يكي از روش شده تأييدكننده دود  دمپرهاي دود بايد با تحريك يك كشف
  :زير بسته شود

كننده دود در كانال در محدوده  در صورتي كه دمپر درون كانال نصب شده باشد، بايد يك كشف -1
كننده نبايد خروجـي يـا ورودي    در فاصله بين دمپر و كشف. ي دمپر نصب شودمتر سانتي 150

كننده از نظر سرعت هوا، دما و رطوبت براي جايي كه نصـب شـده    كشف. هوا وجود داشته باشد
اي دود براي عملكرد خود به يك حداقل سـرعت   كننده نقطه در صورتي كه كشف. مناسب باشد

كنترل دود، بايد بـه  مكانيكي هاي  مپرها، به جز در مورد سيستمجريان هوا نياز داشته باشند، د
  .بسته شوند) فن(محض خاموش شدن پروانه 

كننـده   در جايي كه دمپر در داخل يك گشودگي ديوار بدون كانال نصب شده باشد، يك كشـف  -2
  .ي از دمپر نصب شودمتر سانتي 150اي دود بايد در محدوده افقي  نقطه

د به وسيله يك سيسـتم  توان ميمپر در ديوار يك كريدور نصب شده باشد، دمپر در صورتي كه د -3
  .كشف  دود نصب شده در كريدور كنترل شود

 
  بندي دمپرها آزمايش و درجه 3-8-12-4

  .گواهينامه فني باشندصدور قانوني  مرجعدمپرهاي آتش بايد داراي گواهينامه معتبر از طرف 

  
  نصب 3-8-12-5

ــش، دم دود و دمپرهــاي ســقفي مســتقر در / پرهــاي دود، دمپرهــاي مركــب آتــش  دمپرهــاي آت
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هاي توزيع هوا و كنترل دود بايد مطابق با الزامات اين بخش، دستورالعمل سازنده و مدارك  سيستم
  .گواهينامه فني نصب شوندصدور قانوني مرجع شده توسط  تأييد

  دسترسي و شناسايي 3-8-12-5-1
بـراي اهـداف بازرسـي و    آن  داراي دسترسي مناسـب باشـند كـه انـدازه    دمپرهاي آتش و دود بايد 

بندي مقاومـت در   هاي دسترسي نبايد درجه گشودگي. باشدمربوط مناسب تعميرات دمپر و قطعات 
نقاط دسترسي بايد به وسيله يك برچسب بـا كلمـات دمپـر دود يـا     . برابر آتش مجموعه را كم كند

  .دمپر آتش قابل شناسايي باشند
  
  ي مورد لزومها محل 3-8-12-6

دود و دمپرهـاي تابشـي سـقفي بايـد در     / دمپرهاي آتش، دمپرهاي دود، دمپرهـاي مركـب آتـش    
در جايي كه يك مجموعه به هـر دو دمپـر   . ي تعيين شده در اين بخش در نظر گرفته شوندها محل

دمپر دود احتيـاج   دود يا يك دمپر آتش و يك/ آتش و دود نياز داشته باشد، يك دمپر مركب آتش 
  .خواهد بود

  ديوارهاي مانع يا جداكننده آتش 3-8-12-6-1
هاي  انتقال هوا كه از ديوارهاي مانع آتش يا جداكننده آتش عبـور مـي كننـد، در     ها و دريچه كانال

  .شده محافظت شوند تأييدمحل عبور از ديوار بايد به وسيله دمپر آتش 

ديوارهاي جداكننده : ، دمپر آتش براي موارد زير الزم نيست)خ(ي غير از گروه ها تصرفدر  :تبصره
ها در صورتي كه ساختمان به طور كامل به شبكه بارنـده   بين واحدهاي مستقل و ديوارهاي كريدور

  .شده تجهيز شده باشد تأييدخودكار 
  هاي افقي مجموعه 3-8-12-6-2

هـاي كـف،    ي انتقال هوا در مجموعـه ها ها و گشودگي گشودگي هاي ايجاد شده به دليل عبور كانال
كف بايد به وسيله دوربند شفت مطابق بـا شـرايط   /كف يا در پوسته سقف يك مجموعه سقف/سقف

  .يا مطابق با اين بخش محافظت شود 6-8-3بخش 
  منافذ سرتاسري 3-8-12-6-3

، سيستم كانال و گشودگي انتقال هوا كه از يك مجموعه 3-و د 2-هاي د ي غير از گروهها تصرفدر 
د فاقد محافظـت بـه وسـيله    توان ميبندي مقاومت در برابر آتش عبور كرده است،  كف با درجه/سقف

  .باشد، به شرطي كه يك دمپر آتش در محل كف نصب شده باشد دوربند 
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  هاي بدون درجه بندي مقاومت در برابر آتش مجموعه 3-8-12-6-4
بندي مقاومت در برابر آتش نفوذ كنند  هاي كف بدون درجه هاي كانال كه به درون مجموعه سيستم

ند فاقد ديوار دوربنـدي باشـند، بـه شـرطي كـه      توان ميكنند،  و حداكثر دو طبقه را به هم وصل مي
ح غير قابل سوختن مورد تأييد، پر شده باشد تا در برابر فضاي حلقوي بين مجموعه و كانال با مصال

  . هاي احتراق مقاومت كند فرآوردهعبور آزاد شعله و 
بندي مقاومت در برابر آتش نفوذ كنند و  هاي كف فاقد درجه هاي كانال كه به درون مجموعه سيستم

باشـند، مشـروط بـر آنكـه     ند فاقد ديوار دوربندي توان ميكنند،  حداكثر سه طبقه را به هم وصل مي
فضاي حلقوي بين مجموعه و كانال نفوذكننده با مصالح غير قابل سوختن تأييد شده پر شده باشـد  

هاي احتراق مقاومت كند و به عالوه يك دمپر آتش در تراز هـر   فرآوردهتا در برابر عبور آزاد شعله و 
  .كف نصب شود

  .ل به دمپرهاي آتش نيازي نيستهاي داخل واحدهاي مسكوني مستق در كانال :تبصره
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  دود كنترلي اطفاء حريق و ها سيستم 3-9
  
  كليات 3-9-1

 الزامـي مـوارد  . اختصاص دارددود  كنترلي اطفاء حريق و ها سيستمالزامات مربوط به به اين فصل 
ارائـه   در اين فصل و شرايط طرح، نصب، عملكرد و نگهداري آنها ها سيستمتجهيز ساختمان به اين 

مانند (هاي اين مبحث  در ساير فصل ها سيستمهمچنين الزامات مربوط به نصب اينگونه . شده است
  .بايد مورد رعايت قرار گيرد...) ي بلند مرتبه، آتريوم ها و ها ساختمانشرايط اختصاصي 

  
  هاي دستي خاموش كننده 3-9-2
  كليات 3-9-2-1

هاي دستي بايد با توجه به اندازه و شـكل سـاختمان، نـوع     كننده نوع، تعداد، اندازه و فواصل خاموش
يـا اسـتاندارد    13300استاندارد ملي ايران شماره با مطابقو شده تصرف و مشخصات فضاها، تعيين 

  . ي مناسب نصب شوندها محلدر  NFPA 10: 2013المللي  بين
  
  هاي دستي كننده خاموشنوع و تعداد انتخاب  3-9-2-2

هـاي اطفـاء موجـود، بـه منظـور      صـرفنظر از سيسـتم   نوع و تعداد خاموش كننده هاي دستي بايـد 
استاندارد ملـي ايـران   مطابق بر اساس شرايط و سطح خطر موجود در فضا  ،ينحفاظت بنا و متصرف

  . انتخاب گردد NFPA 10: 2013يا استاندارد بين المللي  13300شماره 
در . اي برخوردار اسـت سوزي احتمالي از اهميت ويژهانتخاب نوع خاموش كننده با كالس خطر آتش

كننـده   مشابه، الزم است وسايل خـاموش ي ها مكانو  تأسيساتهاي  فضاهاي پاركينگ، انبارها، اتاق
  .دار فراهم شود چرخ

  
  دستي خاموش كننده هاي مناسب توزيع 3-9-2-3

بايـد  هاكننـده  خاموش. نحو مناسب صورت گيردبايد به در ساختمان  ها كننده خاموشنصب توزيع و 
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بـه آسـاني در دسـترس بـوده و در زمـان بـروز       گيرنـد تـا   هاي واضح و قابل ديـد قـرار   در موقعيت
 ،هـا  بـر روي سـتون  را مـي تـوان    ها كننده خاموش. بتوان به سرعت از آنها استفاده نمود سوزي آتش

 همچنـين . ي مناسـب نصـب نمـود   ها مكان، فضاهاي خالي يا ساير ديوارهاي انبار، ها نزديكي خروج
 هـا  كننده خاموش .مجاور آن نصب نموديا لنگ آتش نشاني يتوان در جعبه ش ها را ميكنندهخاموش

 طراحيمجاز در استاندارد آنها مناسب بوده و از حدود به نحوي قرار گيرند كه فاصله دسترسي بايد 
هاي  غير از جعبه(هاي قفل شده  در پشت درها، داخل كابينت ها كننده خاموشنصب  از. بيشتر نشود
در صـورت قرارگيـري   . يي كه دسترسي به آنها سخت باشد، جلوگيري شـود ها مكانو ) آتش نشاني

. ب گـردد ي نسبتاً پنهان از ديد، عالئم مناسب براي دسترسي به آنها نصها محلها در  كننده خاموش
قـرار داده  آنها نبايد در معرض دماهاي خارج از محدوده ارائه شده بر روي برچسب  ها كننده خاموش

ـ   قـرار  كننـده  خـاموش نشاني بايد بر روي  آتش هايكننده خاموشراهنماي كار با  .شوند ه گرفتـه و ب
  .وضوح قابل ديد باشد

  
  هاخاموش كنندهنصب  3-9-2-4

نشاني چرخ دار، بايد با استفاده از  اي آتشه جز كپسوله نشاني قابل حمل، ب آتش يهاكننده خاموش
. نصب شوندساخته شده، هاي آتش نشاني كننده خاموشكه براي ز يا آوي قالبمطمئن مانند وسايل 

آنهـا   در شرايطي قرار دارند كه احتمال سـقوط و خـروج از محـل اسـتقرار     هاكننده خاموشچنانچه 
تابع ها بايد  نندهك نصب خاموش. هاي مناسب تثبيت شوند ها يا تسمه به وسيله قالب وجود دارد، بايد

  .معلولين نيز باشدضوابط و  مقررات ملي ساختمان چهارممبحث ضوابط 
  
  برداري  بهرهدوره مالحظات  3-9-2-5

مقـررات ملـي    22ها در دوره بهره بـرداري تـابع ضـوابط مبحـث      كننده مالحظات نگهداري خاموش
در حالـت كـامالً   هاي ذيصالح توسط شركتهاي قابل حمل بايد خاموش كننده. باشد ساختمان مي

كننده  تأمينشوند و برچسب هاي مربوط از طرف شركت نگهداري مناسب شارژ و شرايط عملياتي 
كننده بايد تحت مسئوليت مالك يا مدير ساختمان يـا   هاي خاموش سيستم. بر روي آنها نصب باشد

 .ساختمان كه مسئوليت كتبي از طرف مالك يا مدير ساختمان دارد، باشد سرپرست

  
  نشاني آتش آبي لوله ها شبكه 3-9-3

تـا آن  . نشاني در ويرايش بعدي مبحث ارائـه خواهـد شـد    آتش آبي لوله ها شبكهضوابط مربوط به 
را  هـا  سيستمدر موارد الزم، نصب اين  دتوان ميصدور پروانه و كنترل ساختمان قانوني مرجع هنگام 
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  .خواستار شود BS EN 671-1:2012يا NFPA 14: 2013بر اساس 
  
 ي خودكـار هـا  سيسـتم و سـاير  ) اسپرينكلرها(ي بارنده خودكار ها شبكه 3-9-4

  اطفاي حريق
هـاي بارنـده    شـبكه هر كجا كه در اين مبحـث نصـب   نامه ملي براي اين منظور،  آيينتهيه تا هنگام 

صـورت   NFPA 13بايد بر اسـاس مرجـع    ها شبكه، طراحي و نصب اين خودكار خواسته شده باشد
  .گيرد

  
  دوربندهاي پلكان محافظت شده در برابر دود 3-9-5

الزم باشد، بايد ضوابط اين بخش هر جا كه در اين مبحث، محافظت دوربندهاي پلكان در برابر دود 
مقـاوم در   دوربند شدهشامل يك فضاي  ،شده در برابر دوددوربند محافظت . مورد رعايت قرار گيرد

كه عالوه بر آن، مطابق با ضوابط اين بخش، است  6-8-3و  3-3-3-6-3برابر آتش مطابق با ضوابط 
  :محافظت شده استنيز در برابر نفوذ دود هاي زير  به وسيله يكي از روش

  ؛تهويه شده البييك  تأمين  -
  ؛باز خارجييك بالكن   -
  .ايجاد فشار مثبت  -
  
  دسترسي 3-9-5-1

بـاز   خـارجي  بـالكن يـك   يـا  البـي  بايد از طريق يك محافظت شده در برابر دود كانپل دسترسي به
در هـر صـورت    ولي آن باشد، منتهي به كريدور مورد نياز عرضبايد برابر با  البيعرض  حداقل.باشد

 .باشد خروج پيمايش در جهتمتر  8/1باشد و طول آن نيز بايد حداقل  متر سانتي110بايدكمتر ازن
در هـر صـورت    .در صورت استفاده از روش فشار مثبت، نياز به دسترسي از طريق البي وجود نـدارد 

          نبايـد بـه صـورت مسـتقيم بـه پلكـان      ...) واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، (فضاهاي قابل تصرف 
  .باز شود

  
  ساختار 3-9-5-2

        ضـوابط بنـدهاي  دوربند پلكان محافظت شده در برابر دود و البـي مربـوط بـه آن بايـد مطـابق بـا       
 قيـه ب ازبرابر آتـش   مقاومت در ساعت 2 حداقلداراي  موانع آتشبه وسيله  6-8-3و  3-6-3-3-3
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مقاومـت در برابـر    سـاعت  2مانع آتـش حـداقل  ديوارهاي همچنين البي بايد با . جدا شود  ساختمان
سـاختار  . مجـاز نيسـت  بازشو غير از موارد نياز براي خروج ايجاد هيچگونه . آتش از پلكان جدا شود

 كـف  هـاي  مجموعـه  براي بندي مقاومت در برابر آتش درجه با الزامات مطابقبايد  باز خارجيبالكن 
  .شودساخته ) 8-3فصل (
  
  درهاي مقاوم در برابر آتش 3-9-5-3
 شــويا  از نــوع خودبسـته بايـد  دوربنـد پلكــان محافظـت شـده در برابــر دود    واقــع در  هـاي آتـش  در

چنانچه از درهاي خودكار بسته شوي متصل به كاشف . باشددود  شوي متصل به كاشف كاربستهخود
شـوي   دود استفاده شده باشد، در صورت فعال شدن سيستم كشف دود، تمام درهاي خودكار بسـته 

  . دوربند محافظت شده در برابر دود در تمام طبقات بايد بسته شوند
  
  تهويه طبيعي راهكار 3-9-5-4

 1-4-5-9-3مقررات مربوط به راهكار تهويه طبيعي براي محافظت پلكان در برابر دود در بنـدهاي  
  .ارائه شده است 2-4-5-9-3و 
  درهاي بالكن 3-9-5-4-1

درآتش بـين بـالكن و   ،گيـرد  صورت ميباز  خارجي بالكن از طريق پلكان دسترسي بهدر صورتي كه 
  .ساعت مقاومت در برابر آتش باشد 5/1دوربند بايد داراي حداقل 

  با تهويه طبيعي البي 3-9-5-4-2
ايـن  با تهويه طبيعي براي محافظت پلكان در برابر دود بهره گيري شـود،   البيدر صورتي كه از يك 

حيـاط  متر مربع سطح خالص بازشو در يك ديوار خارجي به سمت يك  5/1بايد داراي حداقل  البي
 5/1بايـد داراي حـداقل    البيبين كريدور و  "در آتش"در اين حالت، . خارجي يا معبر عمومي باشد

دقيقه مقاومت  20به پلكان بايد داراي حداقل  البيهمچنين در . ساعت مقاومت در برابر آتش باشد
  .در برابر آتش باشد

ديـوار  در ديـوار خـارجي دوربنـد پلكـان مجـاز نبـوده،        گشودگيتوجه شود كه در اين حالت تعبيه 
ساعت مقاومت در برابر آتش باشد و تقليل اين مقاومـت بـه    2خارجي پلكان نيز بايد داراي حداقل 

  .علت ضوابط فاصله مرز مالكيت مجاور قابل قبول نيست
 

 راهكار تهويه مكانيكي 3-9-5-5

   تهويه مكانيكي براي محافظـت پلكـان در برابـر دود، مقـررات بنـدهاي     البي با استفاده از  در صورت
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  .بايد رعايت شود 3-5-5-9-3تا  3-9-5-5-1
  البيدرهاي  3-9-5-5-1

بـين   "در آتـش "با تهويه مكانيكي براي محافظـت پلكـان در برابـر دود،     البيدر صورت استفاده از 
به پلكان  البيهمچنين در . ساعت مقاومت در برابر آتش باشد 5/1بايد داراي حداقل  البيكريدور و 

  .دقيقه مقاومت در برابر آتش باشد 20بايد داراي حداقل 
  در زمان حريق البيتهويه  3-9-5-5-2

درصـد   150خروج هـوا نبايـد كمتـر از    . شود تأميندر دقيقه بايد  البيحداقل يك بار تغيير هواي 
هاي مجـزا كـه    بايد از طريق كانال البيفعال شدن سيستم ورود و خروج هوا از . هواي ورودي باشد

 15دريچـه هـواي ورودي بايـد در محـدوده     . شوند، صورت گيـرد  فقط براي اين منظور استفاده مي
اي نصب شود كه لبه بـااليي آن بـاالتر از    هدريچه خروج هوا بايد به گون. ي كف نصب شودمتر سانتي

درها در حالت باز . باشد متر سانتي 15بوده و فاصله آن با سقف حداكثر  البيتراز نعل درگاه درهاي 
ل بازشوهاي كانـا  براياستفاده از دمپرهاي كنترل كننده . نبايد بازشوهاي كانال هوا را مسدود كنند

  .اما الزامي نيست، هوا در صورت نياز طرح مجاز است
  )فاصله نعل درگاه تا سقف(دود  تله 3-9-5-5-3

افراد، سقف راهرو بايد حدقل قد به منظور تعبيه فضايي براي صعود دود و حرارت در ارتفاع باالتر از 
  .باشد البيباالتر از نعل درگاه درهاي  متر سانتي 50
  
  فشار پلكان ايجادراهكار  3-9-5-6

شده باشد، بـه جـاي راهكارهـاي     تأييددر صورتي كه تمام ساختمان مجهز به شبكه بارنده خودكار 
در ايـن صـورت   . توان از ايجاد فشار مثبت در پلكان استفاده نمـود  ، ميبالكن باز يا البي تهويه شده

  .پاسكال باشد 90تا حداكثر  25فشار مثبت داخل پلكان بايد بين حداقل 
  
  تجهيزات تهويهفعال شدن  3-9-5-7

هـاي دود   بايد به وسيله كاشـف  6-5-9-3و  5-5-9-3شده در بندهاي بيان تجهيزات تهويه الزامي 
شده در نزديك ورودي به دوربند محافظت شده در برابر  تأييدنصب شده در تراز هر طبقه در محل 

شو مربوط به درهاي شـفت  در صورتي كه وسيله بسته كننده درهاي خودكار بسته . دود فعال شوند
فرمان از سيستم كشف دود يا قطع برق فعال شود، تجهيزات مكـانيكي  ر اثر دريافت ب البيپلكان يا 

  .بايد فعال گرددنيز تهويه 
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  هاي تهويه سيستم 3-9-5-7-1
هـاي تهويـه    هاي تهويه دوربندهاي محافظت شده در برابر دود بايد مستقل از ساير سيسـتم  سيستم

كشـي بايـد مطـابق بـا يكـي از       كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم. باشدساختمان 
  :موارد زير باشد

كشي بايد در خارج ساختمان قرار گيرد و به  كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم -1
موانع  كشي محصور شده با طور مستقيم به فضاي دوربند پلكان متصل باشد و يا به وسيله كانال

  .ساعت مقاومت در برابر آتش به آن متصل شود 2آتش با حداقل 
كشي بايد داخل فضاي دوربنـد پلكـان قـرار     كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم -2

كشـي   گرفته و مجراي ورود و خروج هوا مستقيم از بيرون سـاختمان، يـا از طريـق يـك كانـال     
  .ساعت مقاومت در برابر آتش صورت گيرد 2قل محافظت شده با موانع آتش با حدا

در داخل ساختمان قرار گيرد،  دتوان ميكشي  كشي برق و كانال كشي كنترل، سيم تجهيزات، سيم -3
 2به شرطي كه از بقيه ساختمان، شامل ديگر تجهيزات مكـانيكي، بـا موانـع آتـش بـا حـداقل       

 .ساعت مقاومت در برابر آتش جدا شده باشد

  :استثناء هستندموارد زير  ؛اه هرصبت
          دقيقـه مقاومـت در برابـر    90هـاي   هاي بـرق كـه داراي كابـل    كشي هاي كنترل و سيم كشي سيم -

  .آتش باشند
 .بتن پوشيده شده باشد متر سانتي 5كشي با حداقل  در جايي كه سيم -

  برق اضطرارينيروي  3-9-5-7-2
  .مراجعه شود 4-4-10-3برق اضطراري به بند نيروي براي ضوابط 

  
  راهكار تنظيم فشار براي محافظت شفت آسانسور در برابر دود 3-9-6

، براي محافظت شفت آسانسور در برابـر نفـوذ   1-10-6-8-3از بند  4چنانچه طبق استثناي شماره 
از ايجاد فشار مثبت در شفت استفاده شود، بايد بـا الزامـات ايـن     ،دود، به جاي تعبيه البي آسانسور

هواي ورودي بايـد از بيـرون   . پاسكال باشد 67تا  25فشار مثبت در چاه بايد بين . بند تطابق نمايد
متر با هرگونـه سيسـتم خـروج     0/6 شود، به طوري كه حداقل تأمينساختمان و از يك محل تميز 

  .هوا فاصله داشته باشد
اي حداقل برابر بـا مقاومـت شـفت آسانسـور در برابـر       ستم داكت هواي فشار مثبت بايد با درجهسي

هرگونه سيستم كانال كه جزئي از سيستم تنظيم فشار باشـد بايـد بـا همـان     . آتش، محافظت شود
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سيسـتم فـن   . بندي مقاومت در برابر آتش كه براي شفت آسانسور الزامي است، محافظت شود درجه
  .ي هر شفت آسانسور مجزا باشدبايد برا

مقاومـت در برابـر   الزامـات  با همچنين سيستم فن فراهم شده براي سيستم فشار مثبت بايد مطابق 
سيستم فن بايد به كاشف دود مجهز باشد تا چنانچـه  . شود محافظت آسانسورشفت مربوط به آتش 

  . كند دود داخل سيستم فن شود، كاشف دود آن را به  طور خودكار خاموش 
  :ظرفيت سيستم فن بايد با يكي از شرايط زير مطابقت نمايد

براي ) فوت مكعب بر دقيقه 1000(متر مكعب بر ثانيه  48/0قابليت تنظيم براي ظرفيت حداقل    -
   ؛چاه آسانسور را داشته باشد هر درِ

قـانوني  مرجـع   تأييـد مهندسي با مشخصات ثبت شده باشـد كـه بـه     يحاطرمحاسبات و داراي   -
  .رسيده باشدكنترل ساختمان 

  
  سازي سيستم تنظيم فشار فعال 3-9-6-1

هـاي دود   سيستم فشار مثبت آسانسور بايد با فعال شدن سيستم اعالم حريق ساختمان يـا كاشـف  
  .البي آسانسور فعال شود

    



 مبحث سوم

182 

  
  



 هاي بلندمرتبه ضوابط اختصاصي ساختمان  3-10

183 

  
  
  

  ي بلند مرتبهها ساختمانضوابط اختصاصي  3-10
  
  دامنه كاربرد 3-10-1

 تا 2-10-3ي ها بخش عالوه بر ساير الزامات اين مبحث، الزاماتد ي بلند مرتبه بايها ساختمانبراي 
  .نيز رعايت گردد 3-10-6

  :الزامي نيستهاي زير  و سازه ها ساختماندر  6-10-3الي  2-10-3ي ها بخشضوابط  :تبصره
 ؛)هاي بعدي ارائه خواهد شدضوابط 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، استاديومبا تصرف پارك ها ساختمان -3

بايـد تمهيـدات    هـا  تصرفبراي اين (با تصرف خطرناك  ها ساختماني صنعتي خاص و ها تصرف -4
  ).شود تأمينالمللي الزم محافظت در برابر آتش با استفاده از مراجع معتبر داخلي و بين

ي بلنـد  هـا  سـاختمان در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط اختصاصـي   -5
اجبـاري  زمين متر از تراز  0/30 ي آپارتماني مسكوني، با ارتفاع كمتر ازها ساختمانمرتبه، براي 

  .نيست
  
  ساختار 3-10-2

  .باشد 3-2-10-3الي  1-2-10-3ي ها بندي بلند مرتبه بايد مطابق ضوابط ها ساختمانساختار 
  
  كاهش مجاز در درجه مقاومت در برابر آتش 3-10-2-1

شـده باشـند،    تأييـد طور كامل مجهز به شبكه بارنده خودكار  كه به ي بلند مرتبهها ساختمانبراي 
ـ  مـي هاي زير براي درجـه مقاومـت در برابـر آتـش     كاهش شـيرهاي كنتـرل و   . د صـورت گيـرد  توان
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هاي جريان آب اين شبكه بايد داراي سيستم نظـارت الكتريكـي بـوده و در صـورت بـه كـار        سوئيچ
  .يق شودافتادن، باعث فعال شدن سيستم اعالم حر

  نوع ساختار 2-1-1- 3-10
د صورت توان مي) 1-2-3مندرج در جدول (هاي زير در نوع ساختار مجاز براي ساختمان كاهش
  :گيرد

ب كاهش داده -1د به توان ميالف -1متر، ساختار نوع  128ي با ارتفاع حداكثر ها ساختمانبراي  -1
  .شود

  .ها مجاز نيست اين كاهش براي ستون: تبصره
ب -1هاي تصرف، ساختار نوع ، براي ساير گروه1-، ك و ن1-هاي تصرف صغير از گروه به -2

  .الف كاهش داده شود-2د به توان مي
هاي ارتفاع و مساحت براي ساختار كاهش داده شده، مشابه با ساختار اصلي در نظر محدوديت -3

  .گرفته شود
  هادوربند شفت 2-1-2- 3-10

متر، درجه مقاومت در برابر آتش براي ديوارهاي مانع آتش  128با ارتفاع كمتر از  ها ساختمانبراي 
د به يك ساعت كاهش توان ميهاي آسانسور، هاي قائم، به غير از دوربند پلكان خروج و شفتشفت

يابد، به شرطي كه اسپرينكلرها در داخل شفت، در باالترين قسمت آن و نيز در ترازهاي سقف به 
  .ر ميان، نصب شده باشندطور يك د

  
  ها شفتمالحظات لرزه اي و مقاومت سازه اي دوربند  3-10-2-2

و آسانسورها و انتخاب مصالح مربوط به آنها بايد از نظر  ها پلكانطرح و اجراي دوربند شفت 
شماره  نامه آيينمقاومت در برابر نيروهاي زلزله مطابق با مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و 

اي دوربندهاي پلكان خروج و  اي و مقاومت ضربه همچنين يكپارچگي سازه. ورت گيردص 2800
  .اي مقررات ملي ساختمان از مشخصات الزم برخوردار باشد آسانسورها بايد مطابق با مباحث سازه

  
  مصالح محافظت كننده در برابر آتش از نوع معدني پاششي 3-10-2-3

پاششي در معدني از نوع هاي محافظت كننده در برابر آتش حداقل مقاومت چسبندگي پوشش
ي محافظت كننده در ها پوششهمچنين . باشد 3- 2-10- 3بايد مطابق با جدول هاي بلند  ساختمان

  .و ساير قسمت هاي اين مبحث را برآورده نمايند 8-3برابر آتش بايد الزامات ارائه شده در فصل 
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  يدگحداقل مقاومت چسبن: 3- 2- 10-3جدول 
 )kPa(حداقل مقاومت چسبندگي  از تراز زمين)m(ارتفاع ساختمان
  21  128تا 

  48  128بيش از 
  

  شبكه بارنده خودكار 3-10-3
هـاي نظـارت    شده مجهز به سيسـتم  تأييدي بلند بايد توسط شبكه بارنده خودكار ها ساختمانهمه 

تــا هنگــام تهيــه . شــوندمحافظــت ) و كــاركرد سيســتم بــراي تشــخيص عيــوب مــدار(الكتريكــي 
طراحي ) NFPA 13مانند (المللي هاي معتبر بين ها بايد مطابق روش هاي ملي، اين شبكهنامهآيين

هاي جريـان آب مـرتبط بـا سيسـتم اعـالم       و سوئيچو نصب شود و در هر طبقه، داراي شير كنترل 
  .باشندحريق 
  :نيستشبكه بارنده خودكار در فضاها يا مناطق زير الزم :تبصره

 هاي باز پاركينگ -1

هـا و   ، بـاتري زات مخابراتي، تجهيزات توزيع برقمخابراتي كه داراي تجهي و فضاهاي ها ساختمان -2
به يك سيستم كشـف خودكـار آتـش مجهـز شـوند و از بقيـه       بايدموتورهاي برق كمكي است، 

آتـش و  ساختمان به وسيله ديوارهـاي مـانع آتـش بـا حـداقل يـك سـاعت مقاومـت در برابـر          
همچنين الزم است تـا   .هاي افقي با حداقل دو ساعت مقاومت در برابر آتش جدا شوند مجموعه

  .ي اطفاي حريق مناسب با فضا استفاده شودها سيستماز 
هـاي   نامـه  كه بايـد مطـابق بـا آيـين     )مانند مراكز ديتا سنتر(هاي خاص  فضاهاي داراي سيستم -3

  .تخصصي مورد محافظت قرار گيرند
 
  تعداد رايزرهاي شبكه بارنده خودكار و طرح سيستم 3-10-3-1

شبكه بارنـده خودكـار بايـد حـداقل     ) زون(متر، هر منطقه  128ي با ارتفاع بيش از ها ساختماندر 
هر رايزر بايد در طبقات به صورت يـك در ميـان، شـبكه    . باشد) لوله قائم توزيع آب(داراي دو رايزر 

چنانچه براي يك منطقه بيش از دو رايزر در نظر گرفتـه شـود، شـبكه    . دبارنده خودكار را تغذيه كن
  .بارنده خودكار در طبقات مجاور نبايد از همان رايزر تغذيه شود

  مكان رايزر 3-10-3-1-1
      كـه مطـابق بنـد   هـاي داخلـي خـروج     ها يا شفت پلكان رايزرهاي شبكه بارنده خودكار بايد در رمپ
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  .اند، نصب شود گرفته هم قرار دور از 3-6-7-1
  
  نشاني محل استقرار پمپ آتش 3-10-3-2

ساعت و درهـاي حـداقل    2هايي قرار گيرند كه با ساختارهاي با حداقل  هاي آتش بايد در اتاق پمپ
  .ساعت مقاومت در برابر آتش محافظت شده باشند 5/1
  
  ايمني در برابر آتشهاي  سيستم 3-10-4
  اعالم حريقي كشف و ها سيستم 3-10-4-1

طـرح و  بـراي  .صورت گيـرد  5-3هاي كشف و اعالم حريق بايد مطابق با ضوابط فصل  نصب سيستم
هاي كشف و اعالم دود تا زمان تدوين دستورالعمل ملي مربوط، مطابقت با اسـتاندارد   سيستمنصب 

قابل قبـول   BS 5839-1يا  NFPA 72المللي مانند يا استانداردهاي معتبر بين 6174ايران شماره 
  .ي بلند نصب شده باشدها ساختمانبايد در  صوتي و اعالم خطرهمچنين سيستم . است

  
  قائملوله  ستميس 3-10-4-2

تـا هنگـام تـدوين    . مجهـز باشـد  شده  تأييدقائم لوله  ستميس كيبه  ديبا مرتبهبلند  يها ساختمان
اسـتانداردهاي معتبـر    بـا بق مطـا  هـا  سيسـتم دستورالعمل ملي در اين خصوص، طرح و نصب ايـن  

  .قابل قبول مي باشد NFPA 14مانند  الملليبين
  
  مركز فرماندهي آتش نشاني در ساختمان 3-10-4-3

هاي مهم سياسي، تجمعي، مراكز خريـد و   مراكز حساس و ساختمانو نيز  مرتبهبلند  يها ساختمان
 سـتگاه ياداراي يـك   ديـ با ،هستندهايي كه براي امداد و نجات در هنگام بحران مورد نياز  ساختمان

 تأييـد محـل ايـن ايسـتگاه در سـاختمان بايـد مـورد       . نشاني باشدي و فرماندهي آتشكنترل مركز
هـاي الكترونيـك، همـه    در اين ايستگاه بايد بتوان به كمك نشان دهنـده . سازمان آتش نشاني باشد

ر بنـا مـرتبط بـا محافظـت در     تجهيزات و تاسيسات ارتباطي، حفاظتي، ايمني و مخابراتي موجود د
  .برابر آتش را كنترل كرد

به صـورت روشـن و    "اتاق كنترل و فرماندهي آتش نشاني"روي در ورودي اتاق مربوط، بايد تابلوي 
اتاق كنترل و فرماندهي آتش نشاني براي هيچ منظـور ديگـري نبايـد مـورد     . واضح نصب شده باشد

بـه غيـر از آن چـه كـه بـراي       ساير تأسيسـات مكانيكي يا استفاده قرار گيرد و تجهيزات الكتريكي، 
ورود افراد غير مرتبط به اتاق كنترل . كنترل آتش نشاني نياز است، نبايد در آن نصب يا مستقر شود
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مسـاحت اتـاق   . و فرماندهي آتش نشاني بايد محدود شده، تنها افراد مجاز به آن تردد داشته باشند
. متر مربـع نباشـد   0/9ت الزم كافي باشد، اما در هيچ حال كمتر از بايد براي نصب و كاربرد تجهيزا

موجـود   متـر  سانتي 120با عمق حداقل ) راهرو(جلوي پانل تجهيزات، بايد حداقل يك فضاي خالي 
  .باشد

اين اتاق بايد با ديوارهاي مانع حريق با مقاومت حداقل يك ساعت و نيز با سقف حداقل يك ساعت 
  .از ساير قسمت هاي ساختمان جدا و محافظت شود) ت ساختار ساختمان نباشدكه كمتر از الزاما(

  نشان تلفن آتشسيستم  3-10-4-3-1
آتـش  تلفـن  نشاني و نجات، داراي سيسـتم   ي بلند بايد براي استفادة مأموران آتشها ساختمانتمام 

 كابيناين سيستم بايد بتواند بين اتاق كنترل و فرماندهي آتش نشاني در ساختمان با . نشان باشند
در صـورت  (ي امن ها محلالبي آسانسورها، اتاق برق اضطراري، اتاق پمپ آتش نشاني،   هر آسانسور،

  . و پاگرد تمام طبقات در دوربند پلكان خروج ارتباط برقرار كند) وجود
  
  يبرق اضطرارنيروي  3-10-4-4

هاي نيروي برق ايمني و برق اضطراري بايد با الزامات مبحث سيزدهم مقررات ملـي   طراحي سيستم
مشـخص شـده    يبارها يبرا ديبا يبرق اضطرارنيروي  ستميس كي. ساختمان مطابقت داشته باشد

  :شده باشد تأمين زيردر 
خروج، راهروهاي  يرهايمسكان خروج، شامل پلي الزم و بحراني ها مكان يبرا ياضطرار ييروشنا -

، يـق حروقـوع  در هنگـام   يدهـ  يسسـرو  يرهايو مسـ  هاي خـروج  دسترس خروج، تخليه خروج، در
 آتـش،  يمركـز فرمانـده   ها، اتـاق آسانسـور  ينكـاب ي، نشان آتش دسترسي آسانسور ي،عموم يفضاها
  ؛ي و ساير قسمت هاي الزمنشان آتش يها پمپو  برق يشامل اتاق ژنراتورها يساتتأس يها اتاق

  ؛آتش يمركز فرمانده يزاتتجهبرق   -
  ؛راه خروج ييالئم خروج و روشناع  -
  ؛صوتي و اعالم خطر ستميس  -
  ؛كشف و اعالم حريقخودكار  يها ستميس  -
  ؛نشاني آتش يها پمپ  -
  ؛محافظت شده در برابر دود هاي قسمت يبرا، تخليه دودو ايجاد فشار مثبت دودكشف  زاتيجهت  -
داشته  يآسانسور كه بتواند به تمام طبقات دسترس يكحداقل آتش نشاني يا  دسترسي آسانسور  -

  ؛باشد  ديگر هر آسانسوراي كه قابل انتقال به  شده محافظت يرسان باشد و برق
مرجـع صـدور پروانـه و    ي ايمني در برابر آتش بر حسب طراحـي و يـا تشـخيص    ها سيستمساير   -
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  . كه براي محافظت ساختمان در حين آتش سوزي نياز به برق دارندكنترل ساختمان 
  اتاق ژنراتور 3-10-4-4-1

، اسـتفاده مـي شـود   مجموعه ژنراتور در داخل ساختمان  كاضطراري از يبرق  ستميسچنانچه براي 
 دو سـاعت  حريـق بـا درجـه   نع مـا ديوارهـا و سـقف   با جداسازي شده اتاق  كيدر  ديبا ستميس نيا

 يكنتـرل مركـز   ستگاهيدر ا ديبانيز  يشروع دستيك كنترل براي . رديقرار گمقاومت در برابر آتش 
  .شده باشد هيتعب
  
  راه خروج 3-10-5

 1-5-10-3ي ها بند، مطابق 6-3بايد عالوه بر الزامات فصل  مرتبهي بلند ها ساختمانراه خروج در 
  .نيز باشد 5-5-10-3تا 
 
  پلكان خروج اضافي 3-10-5-1

بايد عالوه بـر    متر هستند، 128كه داراي ارتفاع بيش از  2-تصرف نوع مبه غير از  ها ساختمانبراي 
 نيزكـه بـا   ، يك پلكـان خـروج اضـافي   17-3-3-6-3بند  طبقحداقل تعداد پلكان خروج مورد نياز 

 هـا، مجمـوع  در صورت حذف هـر يـك از پلكـان   . شود تأمينمطابقت نمايد،  3-4-6-3 بندالزامات 
در ايـن   .مانده نبايد كمتر از كل عرض مورد نياز براي هـر طبقـه باشـد    هاي خروج باقيعرض پلكان

متر يا يك چهارم طول قطر بزرگتر ساختمان يـا   1/9تواند به  ميپلكان داخلي حالت، حداقل فاصله 
اين فاصله بايد در راستاي يك خط مسـتقيم  . ديل شودتعفضاي مورد نظر، هر كدام كه كمتر است، 

بـا حـداقل سـه عـدد      يهـا  ساختماندر . گيري شود بين نزديكترين نقاط پلكان خروج داخلي اندازه
  .با اين الزام مطابقت نمايدبايد  پلكانپلكان خروج داخلي، حداقل دو عدد از اين 

  
  قفل بودن در پلكان خروج 3-10-5-2

به غير از درهاي تخليه خروج، مجاز است كه از سمت داخل پلكان قفل باشند،  درهاي پلكان خروج
به شرط آنكه در صورت وقوع حريق با دريافت سيگنال از اتاق كنترل آتـش نشـاني از حالـت قفـل     

  ).بدون اينكه خود در باز شود(خارج شوند 
  سيستم ارتباطي پلكان 3-10-5-2-1

با شرايط اين بخش قفل است، بايد حداقل در هر پـنج طبقـه    هايي كه درهاي آنها مطابقدر پلكان
حاضـر  شده در ساختمان كـه هميشـه در آن شخصـي     تأييديك دستگاه تلفن متصل به يك مركز 

  .باشد، تعبيه شود
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  دوربندهاي محافظت شده در برابر دود 3-10-5-3
، بايد عالوه بر الزامـات  زمينمتر از تراز  23بيش از هر پلكان خروج مورد نياز براي طبقات با ارتفاع 

هاي مربوط ارائه شده است، در برابر نفوذ دود مطـابق بـا بخـش     مقاومت در برابر آتش كه در بخش
  .محافظت شده باشد 3-9-5
  
  عالئم نوراني مسير خروج 3-10-5-4

  .تعبيه شود 9-6-3بايد مطابق بخش عالئم نوراني مسير خروج 
  
  فرار اضطراري و نجات 3-10-5-5

مـورد نيـاز    18-6-3بازشوهاي فرار و نجات اضـطراري مطـابق بخـش    ،مرتبه ي بلندها ساختماندر 
  .نيستند

  

  يآتش نشان يدسترسآسانسور  3-10-6
آسانسـور مناسـب   حداقل دو  بايدزمين متوسط متر از تراز  40ي با ارتفاع بيش از ها ساختمانبراي 

  .آتش نشاني فراهم گردد براي دسترسي نيروهاي
عالوه بر شرايط محافظت آسانسورها در برابر آتش كـه  ي، بايد نشان آتشدسترس  هايآسانسور براي

  :شود تأميندر ساير فصول اين مبحث آمده است، شرايط زير نيز 
شـده قـرار داشـته     نشاني بايد به طور مستقل در يك شفت محافظـت  آسانسور دسترسي آتش هر  -

  ؛باشد
  ؛به تمام طبقات دسترسي داشته باشدنشاني بايد  آسانسور دسترسي آتش  -
البي اين آسانسورها بايد حداقل يك ساعت و درب آن . اين آسانسورها بايد به يك البي باز شوند  -

هـاي   و به شفت محافظت شده يكي از پلكان دقيقه مقاومت در برابر آتش باشد 45داراي حداقل 
حداقل آن  عرضمتر مربع و  14مساحت البي بايد حداقل . اشته باشددسترسي مستقيم دخروج 

  ؛متر باشد 45/2
بوده، حداقل يكي از آنها داراي ) كيلوگرم 1000(نفر  13آسانسورها بايد داراي ظرفيت حداقل   -

  ؛باشدمطابق مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان قابليت حمل برانكار 
  ؛نشان باشد آسانسور بايد داراي كليد آتش  -

  :شود تأمينبرق اضطراري بايد براي موارد زير نيروي 
 تأسيسات آسانسور 
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 روشنايي شفت آسانسور 

 كننده و تهويه اتاق تأسيسات آسانسور تأسيسات خنك 

 كننده آسانسور تأسيسات كنترل خنك 

گيرند و نيروي  ميهايي كه در خارج از شفت آسانسور و اتاق آسانسور قرار  ها و سيم تمامي كابل   -
ها، ارتباطات با اتاق آسانسور، روشنايي، گرمـايش،   برق عادي و اضطراري را براي كنترل سيگنال

كننـد يـا بايـد     نشان فراهم مـي  كشف حريق براي آسانسورهاي آتش  هواسازي، تهويه و سيستم
 90حـداقل  دقيقه مقاومت در برابر آتش محافظت شوند يا داراي  90توسط ساختاري با حداقل 

   ؛دقيقه مقاومت در برابر آتش باشند
 از عدم نفوذ آب ناشي از سيستم اسپرينكلر ساير فضاها يا ساير داليل به فضاي شـفت آسانسـور     -

  ؛هاي مناسب اطمينان حاصل گردد با روش ينشان آتش دسترسي

در جريان است داراي تمامي ارتفاع شفت اين آسانسورها بايد در زماني كه عمليات امداد و نجات   -
  ؛لوكس روشنايي باشند 11حداقل 

  .براي كليه آسانسورها بايد الزامات مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان نيز رعايت گردد  -
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  ي خاصها ساختمانضوابط فضاها و  3-11
  
  ها آتريوم 3-11-1
  كليات 3-11-1-1

ميـز پـذيرش، اطالعـات، نگهبـاني يـا سـاير       (خطر از نظر حريـق   هاي كم كاربري بهكف آتريوم بايد 
اختصـاص داده شـود و از آن   ) مرجع صدور پروانه و كنترل سـاختمان  تأييد اهاي كم خطر ب كاربري

اشتعال هستند، مانند فرش، براي نمايش يا فروش محصوالت خطرناك يا موادي كه به راحتي قابل 
  .مبلمان و نظاير آن، استفاده نشود

  
  نياز به شبكه بارنده خودكار 3-11-1-2

  .شده باشد تأييدكل ساختماني كه داراي آتريوم است، بايد مجهز به شبكه بارنده خودكار 
  :ها تبصره

بـا  ) يـا هـر دو   ديـوار، كـف  (هايي از ساختمان كه به وسيله ساختارهاي مانع آتـش   قسمتبراي  -1
مقاومت حداقل دو ساعت در برابر آتش از فضاي آتريوم جدا شوند، نياز بـه شـبكه بارنـده خودكـار     

  ).مگر اينكه در بخش هاي ديگر مقررات الزامي شده باشد(نيست 
متـر باشـد، محافظـت بـه وسـيله شـبكه بارنـده         17چنانچه سقف آتريوم داراي ارتفاع بيش از  -2

  .ت آتريوم الزامي نيستخودكار در سقف قسم

 
  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 مـي  
  .نمايد، الزامي است
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  كنترل دود 3-11-1-4
راحي و اجـرا  اي ط دود بايد به گونه كنترل. در فضاي آتريوم بايد يك سيستم كنترل دود نصب شود

شود كه با توجه به نوع و حجم مواد موجود و شكل آتريوم، ارتفاع دود در باالترين تراز چنان كنترل 
بـراي  . شود كه از ورود دود از طريق بازشوهاي باالترين طبقه بـه درون سـاختمان جلـوگيري شـود    

ي مربـوط، از مـدارك   تخصص نامه آيينطراحي سيستم كنترل دود تا هنگام تدوين استاندارد ملي يا 
  .استفاده شود NFPA 92Bمعتبر مانند 

براي آتريوم هايي كه فقط دو طبقه را به هم متصل مي نمايند، به نصـب سيسـتم كنتـرل    : تبصره
  .دود نيازي نيست

  
  ها دوربندي آتريوم 3-11-1-5

از ساير بخـش  آتريوم بايد به وسيله ديوارهاي مانع آتش با حداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش 
  .هاي ساختمان جداسازي شده باشد

  :ها تبصره
در اين صورت بايد در هـر دو  . اي كه جلوي عبور دود را بگيرد، قابل قبول است ـ يك ديوار شيشه1

از يكديگر در طـول   متر سانتي 180طرف شيشه سرهاي شبكه بارنده خودكار، با فواصل حداكثر
در . متـر باشـد   ميلـي  300تا  100ه با شيشه بايد بين فاصله بين هر سر بارند. شيشه نصب شود

صورتي كه در يك سمت شيشه محلي براي تردد وجود نداشته باشد، نصـب سـرهاي بارنـده در    
سيستم بارنده بايد طوري طراحي شود كه در صـورت فعـال شـدن آن،    . آن سمت الزامي نيست

از نوع حرارتي، سيمي يا لمينيت بوده و بايد داراي  دتوان ميشيشه . كل جدار شيشه خيس شود
اي كه تغيير شكل قاب باعث شكسته شدن شيشه قبل از  باشد، به گونه) گسكت(نوار واشر اليي 

  .عمل كردن شبكه بارنده خودكار نشود
حداكثر تا سه طبقه از فضاهاي مجاور آتريوم جداسازي نكـرد،   توان ميـ فضاهاي مجاور آتريوم را 2

ايـن سـه طبقـه    . ه شرط آن كه حجم اين فضاها در طراحي سيستم كنترل دود محسوب شودب
  .د در هر ترازي واقع شده باشند و به متوالي بودن آنها نيز نيازي نيستتوان مي

  پلكان و آسانسورها در فضاي آتريوم 3-11-1-5-1
ده و نيـاز بـه دوربنـد    پلكان و آسانسورهاي موجود در داخل فضاي آتريوم، جزو آتريوم محسوب شـ 

 .مستقل براي محافظت آنها نيست
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  برق اضطرارينيروي  3-11-1-6
  .تغذيه گرددشده  تأييدبرق اضطراري نيروي يك سيستم  ازدود بايد و تخليه ي كنترل ها سيستم

  
  هاي داخلي كاري نازك 3-11-1-7

طبقه واكنش . 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  در برابر آتش براي مصالح نازك

  
  مسافت تردد راه خروج 3-11-1-8

خروج الزامي از بين فضاهاي آتريوم  ترين كف آتريوم، در ساير طبقات چنانچه راه به غير از پايين
عبور كند، حداكثر مسافت تردد آن قسمت از دسترس خروج كه در فضاي آتريوم واقع شده است، 

  .تر شود متر بيش 60نبايد از 
  
  ي عميقها ساختمان 3-11-2
  كليات 3-11-2-1

 9با عمق بيش از يي كه داراي حداقل يك كف ها ساختمانالزامات اين قسمت از مقررات بايد براي 
  .ترين تراز تخليه خروج هستند، به كار رود متر نسبت به پايين

  :موارد زير از اين بند مستثني هستند ؛اه هرصبت
بايد مقررات خاص  ها سيستمبراي اين (ي ريلي ها سيستمي حمل و نقل مانند مترو و ها سيستم -1

  ).آنها تهيه گردد
  استاديوم هاي ورزشي و فضاهاي مشابه -2
  
  ساختار 3-11-2-2

  .باشد 1ي عميق بايد داراي ساختار نوع ها ساختمانقسمت هاي زيرزمين 
  
  )اسپرينكلر(شبكه بارنده خودكار  3-11-2-3

تر از آنها بايد  دهد و طبقات پايين تمام طبقات تراز تخليه خروج كه به طبقات زيرزمين سرويس مي
  . به طور كامل به شبكه بارنده خودكار مجهز باشد
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  فضاهاتقسيم بندي  3-11-2-4
متر پايين تر از پايين ترين تراز  18چنانچه ساختمان داراي طبقه اي باشد كه تراز كف آن بيش از 

تخليه خروج قرار گرفته باشد، ساختمان بايد مطابق با الزامات اين قسمت از مقررات، حداقل بـه دو  
  .بخش با اندازه تقريباً مساوي تقسيم شود

  ها بخشحداقل تعداد  3-11-2-4-1
 ترين پايينتقسيم بندي بايد به طور سراسري از . تقسيم بندي بايد حداقل به دو بخش صورت گيرد

دهد تا پايين ترين كف ساختمان به طور كامل  تراز تخليه خروج كه به طبقات زيرزمين سرويس مي
  .امتداد يابد

  ايجاد مانع دود  3-11-2-4-2
و بخش بايد به وسيله يك ديوار مانع آتش با درجه حداقل يك سـاعت مقاومـت در   جداسازي بين د

هـاي تأسيسـاتي و الكتريكـي الزم     كشـي  منافذ بين دو بخش بايـد بـه لولـه   . برابر آتش صورت گيرد
هاي الزم بين دو بخش بايد به  درگاه. بندي شوند محدود شود كه بايد مطابق با الزامات مربوط آتش

شـوي   اين درها در صورت نياز مي توانند از نوع خودكـار بسـته  . آتش محافظت شوندوسيله درهاي 
و  تأمينهاي مستقل  هر يك از اين دو بخش بايد داراي سيستم. متصل به سيستم كشف دود باشند

  .خروج هوا باشد
  آسانسورها 3-11-2-4-3

يـك آسانسـور بـراي     چنانچه. يك آسانسور داشته باشدحداقل هر بخش بايد دسترسي مستقيم به 
آسانسـور فـراهم   ) البـي (ورودي  استفاده بيش از يك بخش در نظر گرفته شده باشد، بايد يك پيش

درهـا  . شود كه به وسيله ديوار مانع آتش با مقاومت يك ساعت در برابر آتش از هر بخش جدا شـود 
ر باشـند و بـه وسـيله    اي در پـايين د  بايد به طور كامل درزبندي شده باشند، داراي درزبندي زبانـه 

  .شو عمل نمايند سيستم كشف دود به طور خودكار بسته
  
  سيستم كنترل دود 3-11-2-5

ايـن سيسـتم بايـد از طراحـي مهندسـي      . يك سيستم كنترل دود از نوع تخليه دود بايد نصب شود
سـوزي، دود را بـه بيـرون از     مناسب با شرايط سـاختمان برخـوردار بـوده و در صـورت وقـوع آتـش      

عملكرد سيستم كنترل دود بايد به نحـوي باشـد كـه حركـت دود در فضـاي      . ساختمان تخليه كند
  . برداري حفظ نمايد خروج را در شرايط قابل بهره هايسوزي را محدود كند و مسير وقوع آتش

يك سيستم مسـتقل  داراي ، هر بخش بايد 4-2-11-3در صورت تقسيم بندي ساختمان طبق بند 
وسـيله  . سيستم بايد از هر دو قابليت راه اندازي خودكار و دستي برخـوردار باشـد   .كنترل دود باشد
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. نشـاني در دسـترس باشـد    اندازي دستي سيستم بايد به سادگي بـراي نيروهـاي عمليـات آتـش     راه
اندازي خودكار سيستم بايد هم از طريق كاشف دود و هم از طريق راه افتادن شـبكه اسـپرينكلر    راه

هـا در شـرايط    هـوا و خـروج دود بـراي پاركينـگ     تـأمين ظرفيـت  . سوزي باشد تشدر بخش وقوع آ
تـا  شرايط حريق  برايبوده و مقررات ملي ساختمان ق با ضوابط مبحث چهاردهم بايد مطابمعمولي 

 BS 7346 يـا  NFPA 92المللي  بر اساس استانداردهاي معتبر بينهنگام تهيه دستورالعمل ملي 
  .باشدطرح و اجرا شده 

  
  هاي كشف دود سيستمنصب  3-11-2-6

  :ي زير نصب شودها محلبايد حداقل يك كاشف دود در هر يك از 
  هاي مشابه هاي تجهيزات مكانيكي، الكتريكي، تلفن، آسانسور و اتاق اتاق -1
  البي آسانسورها -2
ر هر سيستم تهويه كـه هـواي بـيش از يـك طبقـه را      در پلنيوم هواي برگشتي اصلي و تخليه د -3

  .بعد از اتصال آخرين كانال هوا به پلنيوم كند و در مكاني قابل دسترس براي تعميرات مي تأمين
) پلنيـوم (پـر فشـار    محفظـه كه از يك مجرا يا يا رايزر عمودي  در هر محل اتصال به يك كانال -4

دو طبقـه يـا    بـه ) HVAC(و تهويـه مطبـوع    هاي گرمايش، تخليه هوا هواي برگشتي سيستم
  .دهد سرويس ميبيشتر 

 

  سيستم اعالم حريق 3-11-2-7
، سيسـتم صـوتي و اعـالم    ي عميق الزم است كل ساختمان به سيستم اعالم حريـق ها ساختماندر 

ي عميـق بايـد از نـوع آدرس پـذير     هـا  ساختمانسيستم كشف و اعالم حريق در . مجهز باشدخطر 
بايـد  خطـر  اعـالم  صـوتي و   كشف حريق و فعال شدن سيستم تخليه دود، سيسـتم در صورت .باشد

  . مطابق با برنامه استراتژي حريق ساختمان فعال شود
  

  ي خروجها راه 3-11-2-8
  ي خروجها راهتعداد  3-11-2-8-1

در صورت تقسـيم  . ي عميق بايد حداقل دو راه خروج در هر طبقه وجود داشته باشدها ساختماندر 
، هر بخش بايد داراي حداقل يك خروج باشد و نيز بايد داراي 4-2-11-3ساختمان طبق بند  بندي

  .حداقل يك درگاه دسترس خروج به بخش مجاور باشد
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  شده در برابر دود دوربندي محافظت 3-11-2-8-2
بايـد  تر باشد،  متر از تراز تخليه خروج مربوط به خود پايين 00/9هر پلكان خروج الزامي كه بيش از 

، در برابر نفوذ دود نيـز  8-3و  6-3عالوه بر دوربند مقاوم در برابر آتش مطابق با الزامات فصل هاي 
  .محافظت شده باشد 5-9-3مطابق با ضوابط قسمت 

  
  برق اضطراري 3-11-2-9

  :بارهاي زير بايد براي برق اضطراري در نظر گرفته شود
  هاي خودكار كشف حريق سيستم -1
  ، صوتي و اعالم خطراعالم حريقهاي  سيستم -2
  روشنايي آسانسورها -3
  روشنايي عاليم خروج -4
  سيستم كنترل دود -5
  شده در برابر دود ي تهويه و فشار مثبت براي فضاهاي دوربندي شده محافظت ها سيستم -6
  نشاني هاي آتش پمپ -7
  حريق يا عمليات نجاتدوربين هاي امنيتي به منظور كمك به يافتن و چك كردن محل وقوع  -8
  6-3روشنايي 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

هـا، ضـوابط    در سـاير قسـمت   هاي سبك، عالوه بـر ضـوابط ارائـه شـده     هاي اتومبيل براي پاركينگ
  .اختصاصي ارائه شده در اين قسمت نيز بايد رعايت گردد

  
  ارتفاع 3-11-3-1

  .متر باشد سانتي 210حداقل ارتفاع آزاد و بدون مانع پاركينگ بايد 
  
  شيبراه 3-11-3-2

  .شودي اتومبيل روي پاركينگ نبايد به عنوان راه خروج يا قسمتي از آن در نظر گرفته ها راهشيب
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  سازي پاركينگ كف 3-11-3-3
استفاده از روكش آسـفالت  . روكش كف پاركينگ بايد از بتن يا ساير مصالح غير قابل سوختن باشد

  .هاي تراز محوطه ساختمان مجاز است فقط در پاركينگ
  
  ساختار 3-11-3-4

             اي نـوع سـاختاره (ي اختصاص يافته به پاركينگ بايد از نـوع غيـر قابـل سـوختن     ها تصرفساختار 
  .باشد) 2يا  1
  
  جداسازي 3-11-3-5

  .صورت گيرد 3-2-3بايد مطابق با الزامات جدول  ها تصرفجداسازي پاركينگ از ساير
  
  هاي همجوار ارتباط با اتاق 3-11-3-6

ايجاد بازشوي مستقيم از پاركينگ به اتاقي كه بـراي خوابيـدن اسـتفاده شـود، مجـاز نيسـت و در       
بايد يك فضـاي  ) مانند اتاق خواب نگهبان، سرايداري و از اين قبيل(چنين اتاق هايي صورت وجود 

. پيش ورودي با ديوارهاي جداكننده با مقاومت يك ساعت مقاومت در برابر آتش در نظر گرفته شود
  .متر باشد 20/1در  20/1ابعاد پيش ورودي بايد حداقل 

  
  هاي بسته تهويه پاركينگ 3-11-3-7

ركينگ، طبق تعريـف مقـررات، از نـوع بـاز نباشـد، بايـد بـه منظـور خـروج دود و سـاير           پا چنانچه
سوزي، داراي تهويه طبيعي يا مكانيكي، مطابق با الزامات اين بخش  هاي گازي ناشي از آتش فرآورده

  .باشد
  تهويه طبيعي 3-11-3-7-1

 تـأمين تراز پاركينگ  براي هرها يا سقف،  دائمي درجداره هاي باز طريق قسمت از تهويه طبيعي بايد

40براي تهويه طبيعي بايد حـداقل برابـر بـا     هاي باز قسمت مساحت كلي. شود
 مسـاحت كـف در   1

دو ديـوار مقابـل يكـديگر     به طور مساوي در بايد همان تراز باشد، كه از اين بين حداقل نيمي ازآن

160يعني حداقل به اندازه (توزيع شود 
  ).هاي مقابل ديوار مساحت كف در هريك از 1
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  تهويه مكانيكي 3-11-3-7-2
تهويه طبيعي با شرايط مذكور در فوق باشد، بايد مجهز به يك سيستم در صورتي كه پاركينگ فاقد 

 چهاردهمظرفيت تخليه هواي پاركينگ در شرايط عادي بايد مطابق با مبحث . تهويه مكانيكي باشد
تـا هنگـام تهيـه    شرايط حريق براي سيستم تهويه مكانيكي پاركينگ . مقررات ملي ساختمان باشد

  .طرح و اجرا گردد BS 7346 يا NFPA 92بر اساس استانداردهاي دستورالعمل ملي بايد 
سيستم تهويه پاركينگ بايد حداقل به دو بخش تقسيم شود، به طوري كه هر يك قـادر بـه تهويـه    

  .به خود باشدظرفيت مربوط 
  شبكه بارنده خودكارسيستم اعالم حريق و  3-11-3-7-3

شـده   تأييـد شبكه بارنـده خودكـار   سيستم اعالم حريق خودكار و هاي بسته بايد مجهز به  پاركينگ
 )NFPA 13 مانند(بايد بر اساس استانداردهاي معتبر بارنده خودكار طراحي و اجراي شبكه . باشند

هـا   همچنين مرجع صدور پروانه و كنتـرل سـاختمان بـراي ايـن سـاختمان      .و اصول مهندسي باشد
  .تواند نصب سيستم كشف و اعالم خطر گاز منوكسيد كربن را مطالبه نمايد مي

  فعال شدن سيستم تهويه مكانيكي 3-11-3-7-4
سيستم تهويه مكانيكي پاركينگ، بايد در صورت فعال شدن شبكه اسپرينكلر آن بخش يا آن طبقه، 

تواند به وسـيله يـك سيسـتم     فعال شدن سيستم تهويه مكانيكي، همچنين مي. روع به كار نمايدش
  .آن بخش يا آن طبقه صورت گيرد) از نوع كاشف دود(خودكار اعالم حريق  و كشف

  منبع تغذيه 3-11-3-7-5
مئن هاي تهويه پاركينگ براي شرايط حريق بايد داراي منبع تغذيه اضطراري مط سيستم يا سيستم

  .برق اضطراري تغذيه گرددنيروي باشد، به نحوي كه در صورت قطع منبع برق اصلي، از سيستم 
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  نشاني دسترسي نيروهاي آتشضوابط اختصاصي  3-12
  
  كليات  3-12-1

مسيرهايي و تجهيزاتـي ماننـد   . ارائه شده استنشاني  دسترسي آتشدر اين فصل الزامات مربوط به 
همچنـين ضـوابط   . ها ارائه شـده اسـت   نشاني در ساير فصل هاي خروج و آسانسور دسترسي آتش راه

حركتـي؛ و   –فضاهاي پناه گرفتن و مسير امداد رساني؛ بـه ويـژه بـراي افـراد بـا نـاتواني جسـمي        
ي خـروج  هـا  راهو  ها محل. ارائه شده است 6-3ضاها در فصل نشاني به آن ف چگونگي دسترسي آتش

بايد طوري تعبيه شوند كه عالوه بر هدايت مردم به مكان  ها ساختمانايمن و مسير امداد رساني در 
 .امن در هنگام آتش سوزي، امكان ياري رساني به سـاكنان و اسـتفاده كننـدگان را فـراهم نماينـد     

و نجات بايد با ضـوابط مبحـث چهـارم مقـررات ملـي سـاختمان       هاي امداد  همچنين مشخصات راه
  .مطابقت نمايد

  
  بر حسب عرض معابرساختمان مجاز ارتفاع حداكثر  3-12-2
معـابر شـهري بـراي    الزم عـرض  بـه  ، بايـد  در يـك معبـر   تعيين حداكثر ارتفاع مجاز سـاختمان  در

همچنـين  . وجـه شـود  ت )2-12-3با توجـه بـه اطالعـات جـدول     (نشاني  دسترسي خودروهاي آتش
در صورتي كه فاصله حاشـيه  . حداكثر فاصله حاشيه معبر تا ساختمان در اين جدول ارائه شده است

اسـتقرار   بـراي  محـل مناسـب  در جـدول مـذكور باشـد،    معبر تا ساختمان بيشتر از مقـادير مجـاز   
  .شود تأمين 3-12-3بايد مطابق با بند خودروهاي آتش نشاني 
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براي و ارتفاع ساختمان بر شهري امع الزممقادير عرض حداقل ارتباط بين :2-12-3جدول 
  دسترسي خودروهاي آتش نشاني

معبر الزم حداقل عرض   ارتفاع ساختمان   
  )متر(

حاشيه معبر تا حداكثر فاصله 
  )متر( ساختمان

گروه 
1  

  6  متر و كمتر 15
      و  15بيشتر از   5/12

  8  متر 25تا 

گروه 
2  

       و 25بيشتر از 
  10  متر 35تا 

5/14  
  12  متر 35بيشتر از 

  

  محل استقرار خودروي امدادي 3-12-3
باشد، در اين صورت  2-12-3در صورتي كه فاصله حاشيه معبر تا ساختمان بيشتر از مقادير جدول 

بايد براي اين منظور . بايد شرايط ورود خودروي آتش نشاني به داخل مجموعه در نظر گرفته شود
ه و با شرايط زير در نظر گرفت) ساختمان مانند حياط(باز مجاورت ساختمان  محوطهفضايي در 

  : مشخص گردد
كه نشاني در نظر گرفته شود  تشبراي استقرار خودروهاي آمتر  1010اي به ابعاد  محوطه) الف

  ؛برسد نشاني آتش سازمان تأييدبه  بايد
جهت استقرار خودروهاي ) حياط ساختمان(ساختمان مجاور  محوطهحداقل عرض در ورودي ) ب

  ؛متر باشد 6آتش نشاني بايد 
درب با ارتفاع كمتر رنشاني به داخل ساختمان، اجراي س جهت سهولت دسترسي نيروهاي آتش) پ

  .يستنمتر مجاز  5/4از 
  
  فاصله محل استقرار خودروهاي آتش نشاني تا ساختمان 3-12-3-1

 5/2حـداقل  ، ي گروه يكها ساختمانفاصله محل استقرار خودروهاي آتش نشاني تا ساختمان براي 
 .باشد متر مي 10و حداكثر  5/4ي گروه دو حداقل ها ساختمانمتر و براي  10و حداكثر 

ي ساختماني، فاصله قسمت مياني محـل اسـتقرار خـودروي آتـش نشـاني در داخـل       ها مجموعهدر 
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  .متر در نظر گرفته شود 10و حداكثر  5/4بازشوي ساختمان، بايد حداقل  نيتر كينزدمجموعه، از 
  
  حداقل مقاومت زمين3-12-3-2

  .شودمحاسبه و تأمين  بايد نشاني محل استقرار خودروهاي آتشبراي حداقل مقاومت زمين 
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  نظامات اداري - 1پيوست 

  
نظامات اداري و تعريف مقامات قانوني مسئول به طور كلي تابع ضـوابط مبحـث دوم مقـررات ملـي     

ايـن مبحـث، مقامـات قـانوني مسـئول در مـتن       ساختمان است، در عين حال براي نيازهاي خاص 
  .مقررات قيد شده است

بـراي  ، )طبق تعريـف وزارت كشـور  (به منظور كنترل رعايت الزامات اين مبحث، در شهرهاي بزرگ 
هاي غير مسـكوني،   طبقه روي زمين و براي كليه ساختمان 5هاي مسكوني داراي بيش از  ساختمان
نشاني و خدمات ايمني شهر، در دو مرحلـه صـدور پروانـه طـرح و      آتشهاي الزم از سازمان  استعالم

  .صدور گواهي پايانكار ساختمان، بايد صورت گيرد
هـاي سـاختماني و    هـا و سيسـتم   فـرآورده  تأييـد هاي فني بـراي   ها و نظريه مرجع صدور گواهينامه

اجرايـي مربـوط و   هـاي   دسـتورالعمل  تأييدهاي محافظت كننده در برابر آتش،  محصوالت و سيستم
  .باشد ارزيابي چگونگي مطابقت با الزامات اين مبحث، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مي

در مواردي كه هنوز الزامات آن به طور كامل در اين مبحث ارائـه نشـده و رعايـت آنهـا بـه منظـور       
قابـل قبـول جـان    تأمين سطح ايمني مناسب در برابر حريق و پيشگيري از تهديدات بـالقوه و غيـر   

مقررات و استانداردهاي معتبر بين سوزي در ساختمان ضروري باشد، بايد از  ها به وسيله آتش انسان
  .رخ ندهد، مشروط برآنكه تناقضي با مقررات اين مبحث گرددالمللي استفاده 
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2پيوست   

بندي مصالح از نظر واكنش  طبقه اطالعات كلي در خصوص 
  در برابر آتش

  
  كليات 1-2-پ

در دو حـوزة اصـلي زيـر مـورد      آتشهاي ساختماني در برابر   فرآوردهرفتار و عملكرد مصالح و اصوالً 
  :گيرد  آزمون قرار مي

در گسـترش حريـق    فـرآورده مشخص كنندة ميـزان مشـاركت يـك    : عملكرد واكنش در برابر آتش
  .باشد  مي

يـا  / براي جلوگيري از گسترش آتش و  فرآوردهعبارت از توانايي يك : عملكرد مقاومت در برابر آتش
تواند شامل بررسي   دود از منطقه حريق گسترش يافته به فضاهاي مجاور است و در صورت لزوم مي

  .حفظ پايداري مكانيكي عضو ساختماني در برابر حريق نيز باشد
               بنـدي واكـنش در برابـر آتـش     هاي رايج بـراي طبقـه   كلي در زمينه روشدر اين پيوست، اطالعات 

نظـر   هـا بايـد در    فـرآورده بندي، كاربرد نهـايي   در اين طبقه. براي مصالح ساختماني ارائه شده است
  .شود گرفته 

  

  سوزي منحني رشد آتش 2-2- پ
را به دست  "منحني رشد آتش"، بر حسب زمان از لحظه شروع افروزش حريقرسم تغييرات دماي 

، امـا در كـل اطالعـات مفيـدي را ارائـه      متغيـر اسـت  هر چند اين منحني بسته به شرايط . دهد مي
زمان رشد حريق از لحظه افروزش تا زماني كه كليه مواد قابل سوختن درون محيط بسـته  . دهد مي

اشي از تجزيه حرارتـي مـاده،   گازهاي نابتدا ). 2-2-پ  شكل(شود  مشتعل شوند، در نظر گرفته مي
در اين زمان به طور عادي مقدار هواي قابل دسترس . شود هاي احتراق مي در سطح آن، وارد واكنش

كننده سرعت احتراق، مسـاحت سـطح مـواد سـوختني       بيش از مقدار مورد نياز است و عامل كنترل
رسـد كـه    نـي وقتـي فـرا مـي    تداوم دوره رشد به عوامل متعددي بستگي دارد، اما لحظه بحرا. است
سـوزي   با گسترش آتش به سطح زير سقف، مساحتي كه دچار آتش. هاي آتش به سقف برسند شعله

يابد و در نتيجه تابش حـرارت بـه طـرف سـطح مـواد قابـل        به مقدار زيادي افزايش مي ،شده است
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در يك اتاق بـا مبلمـان و وسـايل معمـولي، ايـن اتفـاق       . يابد به طور محسوسي افزايش مي سوختن
مانده مواد سوختني بـه   در اين زمان باقي. دهد درجه سلسيوس رخ  550تواند در دماهاي حدود  مي

           ايـن انتقـال   . شـوند  مشـتعل مـي  چنـد ثانيـه كوتـاه     وري خود رسيده و ظرف سرعت به دماي شعله
دهنـدة آغـاز مرحلـه پايـدار      شـود و نشـان   شـناخته مـي   »ناگهـاني  مرحله گرگرفتن«ناگهاني با نام 

  .است سوزي آتش
 ،هاي آتش در يك قسمت محدود نيسـتند  در طول مرحله پايداري حريق در يك فضاي بسته، شعله

ه و شـدت  بخار منتشرشده در فضا با هواي ورودي مخلـوط شـد  . گيرند  بلكه كل آن فضا را در برمي
براي طراحـان، ايـن مهمتـرين    . گردد يه و مقدار سوخت تعيين ميوحريق توسط دو عامل ميزان ته

مرحلـه نهـايي، فـروكش كـردن     . رسد سوزي است زيرا دما در اينجا به حداكثر خود مي مرحله آتش
  .شود ست كه با تمام شدن مواد سوختني موجود آغاز ميا هاي آتش و پائين آمدن دما شعله

  

  
  سوزي آتشمنحني استاندارد رشد :2- 2-  پ شكل

  

  سوزي در ساختمان هاي آتش و ارتباط آنها با پديدة آتش آزمايش 3-2-پ 
هـاي آتـش    از آزمـايش  ،براي ارزيابي رفتار و مشخصات مصالح و اجزاي ساختماني در برابـر حريـق  

بنـدي،   ضمن اينكه در مقـررات سـاختماني و سـاير مـدارك مصـوب بـراي طبقـه       . شود استفاده مي
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هـاي اسـتاندارد    هاي ساختماني به آزمـايش  فرآوردهمحدودسازي كاربرد يا ارزيابي عملكرد مصالح و 
هـاي   تـوان بـه آزمـايش    هاي مهـم واكـنش در برابـر آتـش مـي      از آزمايش.شود آتش ارجاع داده مي

رهـايش  ، شـدت  ها فرآوردهو  پذيري، قابليت سوختن، پيشروي سطحي شعله بر روي مصالح افروزش
هـاي   براي هريـك از ايـن مشخصـات، آزمـايش    . گازهاي سمي بر اثر سوختن را نام بردگرما، دود و 

مـوردنظر و   فـرآورده ابعاد آزمايش، نوع و كاربرد نوع محصول،  وجود دارد كه بر حسبزيادي  متنوع
و پديـدة  ي آتـش  هـا  رابطـه بـين آزمـايش    3-1-  پ شـكل در  .هسـتند تاندارد مرجـع متفـاوت   اس

  .داده شده استكلي نشان صورت به سوزي  آتش
  

  
منحني يك روي سوزي بر  آتشپديدة واقعي  وهاي آتش  آزمايشبين رتباط ا :3- 2-  پ شكل

  فرضي رشد حريق
  

اسـتانداردهاي مخصـوص    بنـدي،  هاي طبقـه  هاي آتش و روش آزمايش بسياري از كشورها در زمينه
در عين حال رويكرد اكثر كشورها بـه سـمت پـذيرش اسـتانداردهاي واحـد اروپـايي       . خود را دارند

)EN (المللي  يا بين)ISO (باشد و تدوين استانداردهاي ملي مطابق با آنها مي )هـاي اخيـر،    در سال
هاي آتش، اكثراً مطابق بـا اسـتانداردهاي واحـد اروپـا      و در زمينه آزمونالمللي ايز استانداردهاي بين

  ).شده است
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  كليات-)8299استاندارد (بندي واكنش در برابر آتش براي مصالح  طبقه 4-2-پ
  ها كفپوشغير از هاي ساختماني  وردهآتمام فربندي براي  طبقه
بـه وسـيله آزمـون و    بـراي آنهـا   هيچگونه عملكرد واكنش در برابر آتـش  يي كه ها فرآورده: Fطبقه 

       Eتـا  A1 هـاي   تواننـد در يكـي از طبقـه    نمـي بر اساس نتايج آزمـون  تعيين نشده يا ارزيابي الزم 
  .قرار گيرند

يـك   هجـوم براي يك مدت كوتاه توانند بدون پيشروي اساسي شعله،  ي كه ميهاي فرآورده: Eطبقه 
  .را تحمل كنندكوچك شعله 
كوچك توانند هجوم يك شعله  را برآورده ساخته و مي Eمعيارهاي طبقه كه  يهاي فرآورده: D طبقه

به عـالوه آنهـا توانـايي تحمـل     . ي تحمل كنندتر طوالنيزمان براي ، اساسي شعلهپيشروي بدون را 
آزاد تـأخير  ا بـا  ي رگرمـاي محـدود  دارنـد و تحـت آن،   را  يك جسم منفرد مشـتعل حرارتي  هجوم

  .نمايند مي
حرارتي توسط  هجوم تبه عالوه تح. كند تر را برآورده مي ولي الزامات سخت Dمثل طبقه : C طبقه
  .گسترش جانبي شعله محدودي دارد ،منفرد مشتعل جسميك 

  .سازد  ميرا برآورده  يتر ولي الزامات سخت Cمثل طبقه : Bطبقه 
 ،ها فرآوردهبه عالوه اين . سازد  برآورده مي SBIآزمون  برايرا  Bهمان معيارهاي طبقه : A2 طبقه
نخواهنـد   سـوزي   آتش رشد و  حريقرِ با رد مشاركت چنداني  ،كامالً توسعه يافته حريق  شرايط  تحت
  .داشت
 ،كـامالً توسـعه يافتـه    حريق لشام سوزي، در هيچ مرحله از آتش A1هاي طبقه   فرآورده: A1طبقه

  .مشاركتي ندارند
هاي مذاب توسط مـاده مشـتعل نيـز بـه      بندي اضافي از نظر توليد دود و شره در اين روش دو طبقه

  :شرح كلي زير وجود دارد
  :بندي اضافي براي توليد دود طبقه

S3 :مورد نياز نيست در توليد دود يمحدوديت.  
S2 :ندا دهش افزايش توليد دود محدود  هاي نسبتو نيز  دود كل توليد.  
S1 :تر از  معيارهاي سختS2 شوند برآورده مي.  
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  :ور شعلههاي  قطره/ ها بندي اضافه براي ذره طبقه
d2 :بدون محدوديت  
d1 :معينزمان يك از وربراي مدتي بيش  شعلههاي  قطره/ ها بدون ذره  
d0 : ور شعلههاي  قطره/ ها ذرهايجاد بدون  

ارائه شده  4-2-ها در جدول پ مصالح به غير از كفپوشبندي واكنش در برابر آتش براي  روش طبقه
  .ارائه شده است 8299جزئيات اين روش در استاندارد ملي ايران شماره . است

  

  ها هاي ساختماني، به غير از كفپوش فرآوردههاي عملكرد واكنش در برابر آتش براي  طبقه: 4-2-پ جدول
  بندي اضافه طبقه  بندي معيارهاي طبقه  آزمون) هاي ( روش  طبقه

A1 

  و)1(قابليت نسوختن مواد 
oC30≤ΔT  50و% ≤Δm و  

0 =tf )ـ  )وري پايدار يعني بدون شعله  

تعيين مقدار گرماي ناخالص 
  ناشي از سوختن مواد

)1(Mk/kg0/2≤PCS و  
)a2)(2(MJ/kg0/2≤PCS و  

)3(2MJ/m4/1≤ PCSو  
)4(MJ/kg0/2≤PCS  

  ـ

A2 

  يا)1(قابليت نسوختن مواد 
oc50≤ΔT  50و٪ ≤Δm و  

s20≤tf  
  

تعيين مقدار گرماي ناخالص 
  ناشي از سوختن و مواد  و

)1(Mk/kg0/3≤PCS و  
)2(MJ/kg0/4≤PCS و  
)3(2MJ/m0/4≤ PCSو  

)4(MJ/kg0/3≤PCS  

  

 SBIآزمون 

W/s120≤ FIGRAو  
  و LFS>لبه آزمونه 

MJ5/7≤s600THR 

و )5(توليد دود
هاي  قطره/ها ذره

)6(ور شعله  

B 

 SBIآزمون 

W/s120≤ FIGRAو  
  و LFS>لبه آزمونه 

MJ5/7≤s600THR 

و )5(توليد دود
هاي  قطره/ها ذره

)6(ور شعله  

زمان در : )8(قابليت افروزش 
   ثانيه 60در  mm150≤Fs  ثانيه 30=معرض قرار گرفتن 

C  آزمونSBI و  W/s120≤FIGRA و  
  و LFS>لبه آزمونه 

و )5(توليد دود
هاي  قطره/ها ذره
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MJ15≤s600THR  6(ور شعله(  

زمان در : )8(قابليت افروزش
  ثانيه 60در  mm150≤Fs  ثانيه 30= معرض قرار گرفتن

D  
  W/s750≤FIGRA  و SBIآزمون 

و )5(توليد دود
هاي  قطره/ها ذره

  )6(ور شعله
زمان در : )8(قابليت افروزش

    ثانيه 60در  mm150≤Fs  ثانيه 30=معرض قرار گرفتن

E 
زمان در : )8(قابليت افروزش

  )7(ور قطرات شعله  ثانيه 20در  mm150≤Fs  ثانيه 15=معرض قرار گرفتن

F  ترين عملكرد ضعيف(يين نشده است عملكردي تع(  
  :توضيحات

 هاي غيرهمگن فرآوردههاي همگن و اجزاي اصلي  فرآوردهبراي  ـ 1

  هاي غيرهمگن فرآوردهغيراصلي خارجي   براي هر جزء ـ 2
 SBIبراساس آزمون فرآوردهباشد، مشروط بر اينكه  2MJ/m0/2≤PCSبه عنوان جايگزين، هر جزء غيراصلي خارجي كه داراي يك  ـ1ـ2

  :معيارهاي زير را برآورده كند
W/s20FIGRA و  

 MJ15 ≤s600THEو  LFS≥لبه آزمونه 
S1 و  
d0 

  هاي غيرهمگن فرآوردهبراي هر جزء غيراصلي داخلي ـ  3
  فرآوردهبراي كل  ـ 4
اين مورد . گيري دود انجام شده است كه به بررسي بيشتري نيازدارد در مرحله آخر توسعه روش آزمون، اصالحاتي بر روي سيستم اندازه ـ 5

  .هاي توليد دود شود تواند منجر به اصالح مقادير كراني و يا سنجه مي
2 m200≥600TSP  2وm/2S180≤SMOGRA=S2  
2m50≥600TSP  2وm/2S30≤SMOGRA=S1  

S3 =اي كه شرايط  فرآوردهS1وS2 را برآورده نسازد.  
  ثانيه 600در محدوده  SBIور در آزمون  هاي شعله قطره/ها بدون ذره= d0ـ 6

d1 =ثانيه در آزمون  10از ور براي بيش هاي شعله قطره/ها بدون مشاهده ذرهSBI ثانيه 600درمحدوده  
d2 = شرايطd0وd1 بندي  طبقه افروزش نيز به  كاغذ درآزمون قابليت  افروزش.را برآورده نسازدd2 شود منجر مي.  

  )بندي بدون طبقه(بدون افروزش كاغذ = قبول  ـ 7
  )d2بندي  طبقه(كاغذ   افروزش= مردود

  .، هجوم شعله به لبهفرآوردهتحت شرايط هجوم سطحي شعله ودر صورت تناسب براي كاربرد نهايي ـ  8
عملكـرد واكـنش در برابـر آتـش بـه اسـتاندارد        بندي طبقهآزمون و هاي تخصصي  براي تعاريف واژه

ايـران  اسـتاندارد  ( طبقـه بنـدي   - هـاي سـاختماني   فـرآورده واكنش در برابر آتش بـراي مصـالح و   
  .مراجعه شود) 8299-1شماره



 نامه فارسي به انگليسي واژه

211 

فارسي به انگليسي نامه هاژو  
  

 Fire exit hardware ادوات خروج اضطراري
 Firestop  بند آتش

 Membrane penetration firestop  اي بند سوراخ پوسته آتش

 Penetration firestop  بند منفذ آتش

Riser (Stair)  ارتفاع پله

Panic and fire exit hardware  اهرم خروج اضطراري

 Protruding  برآمدگي
Projection  برجستگي

Rivet پرچ

Spiral stairways پلكان مارپيچ

Winderstairways پلكان بادبزني

Thermal barrier  پوشش مانع حرارتي

Lumber  تخته، الوار

Grade plane  تراز زمين

Starting easing  )براي ميله دستگرد(كننده آغاز حركت  تسهيل

Occupancy  تصرف

Mixed occupancies  ي مختلطها تصرف

Separation جداسازي

Mound  خاكريز

Spiral reinforcement  خاموت مارپيچ

Stirrup  خاموت منفرد

 Self closing  شو خود بسته
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Fire resistance rated  آتشبندي مقاومت در برابر  داراي درجه

 Corridor  كريدور

 Fire door  در آتش 

 Self closing door  شو در خودبسته
 Automatic closing door  شو در خودكاربسته

 Turnstile  )براي كنترل(در گردان يك طرفه 

 Swing door در لواليي

 Fire protection rating بندي محافظت در برابر آتش درجه

 FireResistance Rating بندي مقاومت در برابر آتش درجه

 Joint درز

 Aisle Accessway  دسترس راهرو

 Nosing  دماغه پله

 Damper  دمپر

 Fire damper دمپر آتش

 Combination fire/ Smoke دود/ دمپر آتش
damper 

 Ceiling radiation damper  دمپر تابشي سقف

 Smoke damper دمپر دود

 Shaft enclosure  دوربند شفت

 Vestibule  دهليز

 Fire Wall بند ديوار آتش

 Curtain Wall  ديوار پرده اي

 Fire Barrier Wall  ديوار مانع آتش

 Fire Partition ديوار جداكننده آتش

 Multiple Means Of Egress  ي خروج چندگانهها راه
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 Finished Ground Level  سطح تمام شده زمين

 Industrial Equipment Platform  سكوي تجهيزات صنعتي

 Revetment  چين سنگ

 FireResistance Joint System سيستم درزبندي آتش

Shaft  شفت

Ramp  شيبراه

Penetrating Item   عنصر نفوذكننده

Sleeve  غالف تأسيساتي

Separation DistanceـFire فاصله مجزاسازي حريق

Accessory Areas فضاهاي جنبي

Incidental Areas  خيز فضاهاي حادثه

Annular  Space ، فضاي پيراموني فضاي حلقوي

Smoke Compartment فضاي دودبندي شده

Non-combustibility  قابليت نسوختن

Headroom  قدراه، سرگير

Use  كاربري

Fire Shutter  كركره آتش

Fire Detector  كننده آتش كشف

Heat Detector  كننده حرارت كشف

 Smoke Detector  كننده دود كشف
Floor  كف

Void  گشودگي قائم

Standpipe Riser  نشاني لوله آتش

Fire Barrier  مانع آتش

Smoke Barrier  مانع دود
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Fire Window Assembly پنجره آتش  مجموعه

Fire Door Assembly مجموعه در آتش

شده از نظر  بندي  مجموعه ساختماني درجه
  مقاومت در برابر آتش 

Fire ResistanceRated 
Assembly 

 SmokeProof شده در برابر دود محافظت

Halfway House  مركز بازپروري 

Fireblocking  مسدودكننده حريق

 FireResistance مقاومت در برابر آتش

 Fire Area منطقه حريق

 Lintel  نعل درگاه
Mezannine  طبقه ميان

 Draftstop  هوابند

  
 

  


