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  ب

 تعالي بسمه

 

 

 گفتار پيش

 

صـه  سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عر               ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود     نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي           عنوان  ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

ايـن مـسير ضـمن    در . وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت      مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار          

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  ر حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            د

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

رك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي             هاي خاص هر مد     محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  اين مقررات فاقد  » مقررات ملّي ساختمان  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » مقررات ملّي ساختمان  «  �

 . تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است           

 پ
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  ت

يـستند بلكـه در     هـا ن    خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز        

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  تمسئولي

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    ام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به          با تصويب قانون نظ   

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

ين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان         دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي، ا        بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و رم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي محت

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

شنهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پي مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        
 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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  ث

 » آرمه  بتن هاي ساختمان و اجراي  طرح «   كننده مقررات حفاظت تهيه هيأت

   ساختمان ملّي مقررات   تدوين  شوراي)  الف

 عضو احمدي  دكتر محمدتقي •  

 عضو عباسعلي تسنيميدكتر  •  

 عضو راكبر رمضانيانپو عليدكتر  •  

 عضو دكتر مرتضي زاهدي •  

  عضو  دكتر محسن غفوري آشتياني •  

 رييس مهندس محمد فائزي •  

 عضو مهدي قاليبافاندكتر  •  

 عضو  تميريبهروز گر دكت •        

 عضو دكتر محمود گالبچي •        

 عضو اله منصف مهندس حشمت •  

 عضو مهندس آلديك موسسيان •  

 عضو  سيدرسول ميرقادريدكتر  •  

 عضو ادر نجيميمهندس ن •  

 دبير يئـ غالمرضا هوا  دكتر•  

 » ها در برابر حريق حفاظت ساختمان « مبحث سوم  تخصصي   كميته)  ب
 
 عضو مهندس سعيد بختياري •  

 نشاني نماينده سازمان آتش محمد بيات •  

 عضو مهندس كامران رهگذار •  

 عضو علي شهرياري •  

 رييس دكتر محمود گالبچي •  

 نماينده دفتر محمدي دكتر غالمرضا گل •  
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  خروج از بنا و فرار از حريقهاي راه -3-1

 

 تعاريف-3-1-1

هـا   ها در برابر حريق، واژه در اين مبحث از مقررات ملي، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان 

 .شوند و اصطالحات با معاني و مفاهيمي كه در اين بخش ذكر شده است، مورد استفاده واقع مي

 

 آزمايش حريق استاندارد

هـا، اعـضا و       ايش يا آزمايش هاي استاندارد ويژه براي شناسايي مقاومت و رفتار مصالح، فـرآورده             آزم

 به وسيله مقـررات مربـوط       "اجزاي ساختماني در مقابل آتش سوزي، كه مشخصات اجرايي آنها بعدا          

 .به خود تعيين خواهد شد

 

 ارتفاع طبقه و بنا

مام شده آن طبقه تا كـف تمـام شـده طبقـه بـاالتر               منظور از ارتفاع يك طبقه، فاصله قائم از كف ت         

ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شده متوسط سـطح بـام                    . است

ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات يا فاصله قائم از كف زمين طبيعـي تـا متوسـط                  . باشد  ساختمان مي 

 .شود مي ارتفاع بام ساختمان گفته
 

 ناافزايش ب

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

 اعضا باربر

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

 بازارچه

مجموعه اي بنا كه براي عرضه غيرمتمركز كاالهاي مختلف در نظر گرفته شـده، و يـك راه عبـور و                     

 .گيرد  متر عرض را در بر مي9عمومي با حداقل مرور 
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 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 �

 باالبر

 .اتاقك يا سكويي كه به مكانيسم باال و پائين شدن در مسير قائم و ثابت مجهز باشد

 

 بناي موجود

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

 

 پلكان خارجي

 .ا فضاي آزاد باشدپلكاني كه حداقل از يك طرف در ارتباط مستقيم ب

 

 پلكان متحرك

  .6-4-1-3رجوع شود به بند . پلكاني كه به كمك وسايل و دستگاههاي مكانيكي حركت كند

 

 پنجره حريق

 حائز شرايط مقاومت و محافظت در برابر حريق متناسب          "آزمايش حريق استاندارد  "پنجره اي كه با     

 .با محل استقرار خود باشد

 

 پنجره چشمي

 .ه فقط براي تأمين ديد به فضاي مجاور تعبيه شده باشدپنجره اي ك

 

 تائيد شده، تصويب شده

تائيد و تصويب مصالح، لوازم و تأسيسات ساختماني، طرحها، روشها و ساختارها، يعنـي تائيـد و                  )1

هـا داراي صـالحيت كـه مطـابق           تصويب آنها توسط مقامات قانوني مسئول، مراكز و آزمايـشگاه         

 و مقررات مربوطه، با انجام آزمـايش و بررسـي مـستقيم يـا غيـر مـستقيم                   ضوابط، استانداردها 

توسط اشخاص مورد اعتماد، يا بر حسب اصول مطمئن از طرف مقامـات ذيـصالح و نهادهـاي                  (

 .گيرد صورت مي) علمي و فني شناخته شده

ـ                       )2 دان تائيد و تصويب تصرف، يعني تائيد و تصويب يك يا چند نوع بهره گيـري از بنـا، كـه بنـا ب

مقاصد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توسط مقامات داراي صـالحيت قـانوني و مـسئول كـه                  

مطابق مقررات مربوطه با استناد به ارائه ادله دقيق و قاطع براي هماهنگي كامـل سـاختمان بـا                

 . شود مقررات اصولي در مورد آن تصرف يا تصرفها انجام مي
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 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 �

 تخليه خروج

 . و معبر عمومي قرار گرفته است"خروج"ين  كه ب"راه خروج"بخشي از 

 

 تصرف

گيري از بنا يا بخشي از آن است كه به مقاصـدي معلـوم در دسـت بهـره                     منظور از تصرف، نوع بهره    

 .برداري بوده و يا قرار است به آن مقاصد مورد استفاده واقع شود

 

 تغييرات

وج از سـاختمان و در تأسيـسات        هرگونه دگرگوني يا تغيير و تبديل در سـاختمان، در راههـاي خـر             

 .مكانيكي و برقي ساختمان كه به قصد افزايش ساختمان نباشد

 

 حريق بند

اعضايي از بنا، شامل ديوار، سقف و كف مقاوم حريق كه بتواند در مقابل سـوختن تمـام بـار حريـق                      

 .واقع در فضاي مربوط به خود، ايستادگي و مقاومت كند

 

 اطحي

ون تصرف كه از دو يا چند طرف با ديوارهاي خارجي بنا محصور باشـد و                فضاي باز بدون سقف و بد     

اگر از همه طرف بـه ديوارهـاي خـارجي بنـا محـصور شـود، در آن صـورت بـه آن حيـاط داخلـي                           

 .شود مي گفته

 

 هخان

شـده  دو خانوار در نظر گرفتـه       فضاي زندگي حداكثر با دو طبقه ارتفاع كه به منظور سكونت يك يا              

 .باشد

 

 جخـرو

 كه به وسيله ساختار و تجهيزات مقاوم حريق، بر اساس ضـوابط و مقـررات از                 "راه خروج "بخشي از   

ساير فضاهاي ساختمان جدا و ايمن شده و مستقيم يـا از طريـق تخليـه خـروج بـه معبـر عمـومي                    

 .3- 3-1-3رجوع شود به بند . منتهي شود
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 خروج افقي 

  .3-4-1-3رجوع شود به بند 

 

 شو خودبسته

 هنگامي كه در مورد درهاي حريق يا سـاير بازشـوهاي حفـاظتي بـه كـار                  "خودبسته شو "صطالح  ا

در حالت عادي و بسته شدن آن پس از عبور است كـه  ) يا بازشو(شود، به مفهوم بسته بودن در     برده

 .شود براي اطمينان از انجام اين عمل، در به يك وسيله مكانيكي تائيد شده مجهز مي

 

 خودكار

 در مورد تجهيزات محافظت در برابر حريق، بـراي وسـايل و دسـتگاههايي بكـار                 "خودكار"ح  اصطال

شود كه در اثر واكنش به برخي از محصوالت احتراق، خود به خود و بـدون دخالـت انـسان                      برده مي 

 .عمل كنند

 

 شو خودكار بسته

 كار برده شود، منظور     اين اصطالح هنگامي كه در مورد درهاي حريق يا ساير بازشوهاي حفاظتي به            

به هنگام حريق در اثر واكنش به برخي از محصوالت احتراق يـا از طريـق                ) يا بازشو (بسته شدن در    

 .گرفتن فرمان از محلي ديگر است

 

 خيابان

 9هر نوع راه عبور و مرور عمومي در فضاي باز، اعم از كوچه، خيابان يا بلوار كه دست كـم داراي                            

نحوي طرح شده باشد كه امكان استفاده واحدهاي آتـش نـشاني بـراي اطفـاي          متر عرض بوده و به      

معابر داخل فضاهاي بسته و تونلها اگرچه مورد استفاده عبـور و مـرور عمـومي         . حريق را فراهم آورد   

 .قرار گرفته و ماشين رو باشند، به عنوان خيابان ملحوظ نمي شوند

 

 در حريق

 حـائز شـرايط مقاومـت و محافظـت در برابـر حريـق               "نداردآزمايش حريـق اسـتا    "دري كه با انجام     

 .متناسب با محل استقرار خود باشد
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 دسترس خروج

رجوع شـود بـه     . شود   مي "خروج" كه از هر نقطه ساختمان منتهي به قسمت          "راه خروج "بخشي از   

  .2-3-1-3بند 

 

 دستگيره محافظ

اي گرفتن دسـت و نلغزيـدن انـسان نـصب           لوله، چوب يا هر پروفيلي كه در طول راه پله و بالكن بر            

 .شود

 

 دوام در برابر حريق 

آزمـايش حريـق    "مدتي كه مصالح يا قطعات و اجزاي ساختماني در مقابـل شـرايط خـاص اجـراي                  

 . همچنان عملكرد خود را حفظ نمايند"استاندارد 

 

 ديوار جان پناه

هم نمـودن ايمنـي و تفكيـك        بخش امتداد يافته ديوارهاي خارجي بنـا در بـام كـه بـه منظـور فـرا                 

 .شود همسايگي اجرا مي

 

 ديوار دودبند

ايـن ديـوار بايـد      . ديوار يا ديواره اي كه راهروي خروج را قطع كرده و به يك يا چند در مجهز است                 

 .مانع گسترش آتش و دود باشد

 

 ديوار كتيبه 

 .شود ميواقع ) يا بازشو(بخشي از ديوار خارجي ساختمان كه پائين يا باالي پنجره 

 

 ديوار مشترك

 .شود گيري مشترك ساخته مي ديواري كه در مرز مالكيت دو ساختمان براي بهره
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 راه خروج

مسير ممتد و بدون مانعي كه براي رسيدن از هر نقطه ساختمان به يك محوطه باز يا معبر عمومي                   

 "ليـه خـروج   تخ" و   "خروج"،  "دسترس خروج "راه خروج از سه بخش مشخص       . در نظر گرفته شود   

 .4-1-3رجوع شود به بند . تشكيل شده است

 

 راه پله

بخشي از مجموعه راه خروج شامل تعدادي پله يا سكو كـه در مجمـوع رفـت و آمـد از يـك طبقـه                         

 .4-4-1-3رجوع شود به بند . تداخل و برخورد با مانع امكان پذير مي كند طبقه ديگر را بدون به

 

 زيرزمين 

مام يا بخشي از آن پائين تر از كف زمين طبيعي قرار گرفتـه و بـه عنـوان      قسمتي از ساختمان كه ت    

 . طبقه به حساب نيايد

 

 سرسره فرار

رجوع شود به        بند           . سطح لغزنده اي كه به منظور فرار به خارج از ساختمان طراحي شده باشد             

3-1-4-8.  

 

 سطح خالص

صرف گفتـه شـده و سـطوح مربـوط بـه            سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهاي قابل ت          

 .فضاهاي عمومي و ارتباطي و ضخامت ديوارها را شامل نمي گردد

 

 شفت

فضاي ارتباطي قائم بين طبقات يا بين كف تا بام ساختمان كه به منظـور تعبيـه آسانـسور، بـاالبر،                     

ـ                ه و غيـره در نظـر       آشپزخانه، تأمين روشنايي، انجام تهويه، عبور دادن كانالها و لوله هـا، تخليـه زبال

 .شود گرفته مي
 

 شيبراه 

 كه به عنوان راه دسترسي مورد استفاده واقع 8 به 1 و حداكثر  20 به   1سطحي داراي شيب حداقل     

  .7-4-1-3رجوع شود به بند . شود
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 �

 طبقه

در مواردي كه فاصله كف تمام شده از سـطح          . بخشي از ساختمان كه بين دو كف متوالي واقع شود         

 منظـور مـي   "زيرزمين" سانتميتر بيشتر نباشد، فضاي زير آن طبقه به عنوان      120از  زمين طبيعي   

 .گردد

 

 طبقه خيابان 

در . طبقه اي از بنا كه از كف خيابان يا محوطه خارج بنا حداكثر با شش پلـه قابـل دسـترس باشـد                   

بـان يـا محوطـه     به خيا"مواردي كه دو يا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغييرات تراز مستقيما      

به همين ترتيب، چنانچـه   . اطراف راه يابند، ساختمان به همان تعداد داراي طبقه خيابان خواهد بود           

هيچ يك از طبقات بنا نتوانند با شرايط ياد شده امكان دسترسي به خيابان و محوطه خـارج داشـته        

 . منظور مي گردد"طبقه خيابان"باشند، ساختمان بدون 

 

 ظرفيت راه خروج

 در تمام طول مسيرها با توجه بـه بـار تـصرف بـا آن                "مجموعه راه خروج  "جموع مقدار عرضي كه     م

رجوع شود به    بنـد        .  سانتيمتر است  75در شرايط معمولي حداقل مقدار اين عرض        . شود  اندازه مي 

3-1-5.  
 

 فضاي پناه دهي 

 .نمايد فضايي كه در مقابل حريق به ميزان مشخصي مقاومت مي
 

 يقمانع حر

با زمان مشخصي   ) مانند سقف (يا افقي   ) مانند ديوار (صفحه يا پرده اي سرتاسري كه به صورت قائم          

از مقاومت حريق براي جلوگيري از گسترش آتش و دود از فضايي به فـضاي ديگـر بـه كـار گرفتـه                       

اين صفحات همچنين ممكن است براي حريق بند كردن بازشوها نيز مـورد اسـتفاده قـرار                 . شود  مي

 .گيرند
 

 مانع دود 

وسيله جداسازي با مشخصات مقاوم حريق يا غيرمقاوم در برابر حريق كه به صورت افقـي يـا قـائم،                    

موانـع دود   . شـود   مانند ديوار، كف يا سقف به منظور ممانعت از حركت دود، طراحي و سـاخته مـي                

 .ممكن است براي حفاظت بازشوها نيز به كار گرفته شوند
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 مجزا سازي افقي 

 يـا سـاير بناهـاي همـسايگي، اعـم از          "مـرز مالكيـت   "اصله مشخص بين ديوارهاي خارجي بنا تـا         ف

رجوع شود به   . شود  خصوصي، عمومي و خيابان كه به منظور تأمين فضاي باز الزم در نظر گرفته مي              

  .4-1-3بند 

 

 محوطه باز 

محوطـه بـاز بايـد      . فضايي كه تصرفي در آن صورت نگرفته و بوسيله ساختمان محصور نشده باشـد             

براي جاي دادن متصرفان بنا كافي باشد و اندازه و محل آن به گونه اي باشـد كـه بـه هنگـام بـروز                         

محوطه باز  . حريق، ماموران آتش نشاني و ايمني بتوانند به آن دسترسي داشته و از آن استفاده برند               

 . بايد در تمام اوقات شبانه روز از هرگونه موانع خالي باشد

 

 ر عمومي معب

خيابان ، كوچه يا موارد مشابهي از كاربرد زمين كه به طور دايم در تـصرف و اسـتفاده عمـوم قـرار                        

عـرض و   . هاي شهر رفت و آمـد نمـود          از آن طريق بتوان بدون مانع به ساير قسمت         "گرفته و اساسا  

 . متر باشد3ارتفاع مفيد معبر عمومي بايد حداقل 

 

 مقام قانوني مسئول 

اي صالحيت قانوني و مسئول، سازمان، دفتر يا فردي است كه مـسئوليت تـصويب مـصالح،                 مقام دار 

مقام داراي صالحيت قانوني و مسئول كـه از آن بـه   . تأسيسات، تجهيزات يا روشها را به عهده بگيرد    

شود، در اين مقررات با مفاهيمي گسترده به كار برده شـده              اختصار مقام قانوني مسئول نام برده مي      

هايـشان   ت، زيرا كارگزاران و نماينـدگان صـالحيت دار و تـصويب كننـده بـه تناسـب مـسئوليت            اس

 .متفاوت هستند

هرجا كه ايمني همگاني در اولويت قرار داشته باشد، مقام داراي صالحيت قـانوني و مـسئول                  

ممكن است به تناسب درجه اهميت، يك سازمان دولتي مركـزي، اسـتاني يـا محلـي، ماننـد مقـام                     

نوني مسئول حفاظت از حريق، سازمان آتش نشاني، اداره يا گروه آتش نشاني، اداره پيـشگيري از                 قا

آتش سوزي، اداره حفاظت و بهداشت كار، شهرداري، اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، اداره             

 .ها و يا هر گروه و تشكيالت ديگـري كـه داراي اختيـار قـانوني اسـت، باشـد                     بازرسي برق ساختمان  

همچنين اداره بازرسي بيمه مركزي، اداره ارزيابي و زمان گـذاري،  يـك شـركت بيمـه خـصوصي و           

در بسياري مـوارد ممكـن   . حتي نماينده هر يك از نهادهاي فوق مي تواند مقام قانوني مسئول باشد           
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در . است صاحب ملك يا نماينده تـام االختيـار او نقـش مقـام قـانوني مـسئول را بـه عهـده بگيـرد                       

يسات متعلق به دولت، ممكن است اداره ايمنـي و حتـي يكـي از كارمنـدان اداري نظيـر افـسر                      تأس

 .فرمانده يا نگهبان، مقام قانوني مسئول باشد

مقام قانوني مسئول مي تواند به منظور مورد قبـول قـرار گـرفتن مـصالح، لـوازم، تأسيـسات                    

ابطه هاي مناسب ديگر استفاده نموده و       طرحها يا روشها، از دستورالعملها و استانداردهاي ملي يا ض         

در نبود چنـين اسـتانداردهايي، مقـام يـاد شـده ممكـن اسـت                . آنها را براي تصويب، مبنا قرار دهد      

مداركي دال بر مناسب بودن مصالح، تأسيسات، روشها و نيز كـاربرد درسـت آنهـا از بـه كـار برنـده                    

فهرستها و برچسب هـاي سـازماني را كـه          مقام قانوني مسئول، همچنين ممكن است       . مطالبه نمايد 

ارزيابي توليدات را بر عهده دارد و در موقعيتي است كه انطباق اقالم ليست شده را با استانداردهاي                  

 .مربوطه مشخص مي سازد، مورد استناد قرار دهد

 

 منطقه حريق

ي مقـاوم   بخشي از فضاي داخل ساختمان كه از اطراف و از سقف و كف به وسيله اعـضاي سـاختمان                  

گيـري عـرض، طـول و ارتفـاع حريـق احتمـالي               منطقه حريق با بررسي و اندازه     . حريق محدود شود  

 .شود ارزيابي مي

 

 ميان طبقه 

١ از طبقات اصلي ساختمان كه حـداكثر   طبقه اي واقع بين هر يك       

٣

 مـساحت طبقـه زيـر خـود را     

 .داشته باشد

 

 ميزان مقاومت حريق 

آزمايش حريـق   "تي كه مصالح يا تركيبي از آن، توانايي مقاومت در مقابل آتشي مستقيم مطابق               مد

 .  را داشته باشد"استاندارد

 

 نرده محافظ

 .حايل حفاظتي و ايمني كه براي جلوگيري از پرت شدن از ارتفاع طراحي شده باشد

 

 

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 	


 )واحد مسكوني(واحد زندگي 

 محل زندگي يك شخص يا خانواده در نظـر گرفتـه شـده و داراي               فضا، اتاق يا اتاقهايي كه به عنوان      

 . وسايل زندگي باشد

 

 هال انتظار 

فضاي مشترك و همگاني در بناهاي تجمعي كه به منظور سپري كردن اوقات پيش از موعـد بـراي                   

 .شود ورود به يك سالن اجتماعات در نظر گرفته مي

 

 هال ورودي 

 به منظور كنترل و ايجاد تسهيالت براي ورود و خـروج افـراد              فضاي مشترك و همگاني در بناها كه      

 .شود در نظر گرفته مي

 

 هتل 

اين تعريف، شـامل متـل و   . بنايي كه اتاقهاي آن به منظور سكونت مسافران مورد استفاده قرار گيرد      

 .ساير بناهاي مشابهي كه قصد ارائه امكانات سكونتي موقت را دارند نيز مي گردد

 

 رات كلي مقر-3-1-2

 بر اساس ضوابط اين مبحث از مقررات ملي ساختمان، هر بنا، هر بخش از يـك بنـا و                    -3-1-2-1

هر ساختماني كه از اين پس ساخته يا پرداخته شود، بايد به راههاي خروج اصـولي، كـافي و بـدون                     

 بـه   مانع مجهز گردد تا در صورت بروز حريق در آن، خروج بموقع يـا فـرار بهنگـام همـه متـصرفان                     

به اين منظور بايد نوع، تعداد، موقعيت و ظرفيت راههـاي خـروج در هـر بنـا بـا                    . راحتي ميسر باشد  

توجه به وسعت و ارتفاع همان بنا، متناسب با ويژگيهاي ساختمان و تصرف، طرح شده و بـا رعايـت                   

ار به ويژه خصوصيات آنهايي كه بيش از ديگران در معـرض خطـر قـر   (تعداد و خصوصيات متصرفان    

هاي الزم براي هدايت اشخاص به خارج از بنا و يا مكانهاي امن در داخل بنـا                   بيني  ، پيش )مي گيرند 

 .صورت گيرد

 

 براي بناهاي موجود كه پيش از ابالغ اين مقررات احداث شده و امكان تطبيق با ايـن         -3-1-2-2

 .ضوابط را ندارند، مقررات الزم در آينده تدوين خواهد گرديد
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هيچ بنا يا ساختماني نبايد به گونه اي جرح و تعديل شود يا به تصرفي جديد تغييـر             -3-1-2-3

 بـوده  "داده شود كه تعداد، عرض، كارايي يا ايمني خروج هاي آن به مقدار كمتر از آنچـه كـه قـبال             

 .است، يا در اين مقررات براي تصرف جديد تصريح شده است كاهش يابد

 

ا، اقدامات و شـرايطي كـه كـارايي و عملكـرد درسـت راههـاي                تمام تجهيزات، افزاره   -3-1-2-4

كنند بايد بنحوي طرح و به كار گرفته شوند كه در هيچ مورد، ايمنـي                 خروج را كنترل و تضمين مي     

از اين رو، هر جا كـه الزم باشـد بايـد تـدابير              . جان انسانها فقط به يك مورد يا وسيله وابسته نگردد         

يكي از راههاي خروج قابل استفاده نبود يا مؤثر واقع نـشد، راه ديگـري   اضافي اتخاذ شود تا چنانچه      

 .به كار آيد

 

 طراحي، ساخت، پرداخت، تجهيز، نگهداري و اداره كردن هر بنا و راههاي خـروج آن                -3-1-2-5

بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه در صورت بروز حريق، متصرفان فرصت كافي براي خروج ايمن     

ند و در آتش و دود، گازهاي سمي يا هول و هراس احتمالي گرفتار نشوند و جان و ايمني        داشته باش 

 .انسانها فداي سهل انگاري و ناديده گرفتن خطرات بالقوه در بنا نگردد

 

در هر بنا يا ساختمان، خروجها بايد در مكانهايي طرح، سـاخته، آراسـته و نگهـداري             -3-1-2-6

 .، از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و بدون مانعي در دسترس باشدشوند كه در تمام اوقات تصرف

 

هايي طرح شوند     در هر بنا يا هر بخش از يك بنا، خروجها بايد تا حد امكان در مكان                -3-1-2-7

در غير اينصورت هر راه منتهي به خروج بايـد آنچنـان            . كه متصرفان بتوانند به وضوح آنها را ببينند       

 نقطه بنا بتواند به سرعت راه فرار را پيدا كنـد، بـه طـرزي آشـكار و مـشخص                     كه هر متصرف از هر    

اي آراسـته و عالمتگـذاري        همچنين هر مسير خروج از ابتدا تا انتها بايد به گونـه           . عالمتگذاري شود 

شود كه راه منجر به مكان امن، به روشني مشخص باشد و متصرفان در پيچ و خمهاي سـاختمان و                    

 .گرفتار نشوندمكانهاي بن بست 

 

 فـرار   "استفاده از هر گونه قفل يا وسيله سد كننده در مسيرهاي خـروج كـه احيانـا                 -3-1-2-8

بموقع را مانع شود ممنوع است، مگر در برخي از تصرفها مانند مراكز بازپروري و بهداشت رواني و يا                 

جاز خواهد بود كـه مـراقبين       در اين گروه از بناها نيز استفاده از قفل فقط در شرايطي م            . ندامتگاهها
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بطور دائم در حال انجام وظيفه بوده يا تدابير مؤثري براي خارج كردن متصرفان در مواقـع اضـطرار                   

 .اتخاذ شده باشد

 

در هر بنا يا ساختمان كه به دليل بزرگي ابعاد و اندازه يا ويژگيها و جزئيات طرح يـا                    -3-1-2-9

در يك بخش، امكان بي خبـر مانـدن و غـافلگير شـدن              مشخصات نوع تصرف، به هنگام بروز حريق        

متصرفان در ديگر بخش ها موجود باشد، بايد مطابق ضوابط اين مقررات در تمام بنا يا بخشهايي كه        

به كمك اين شبكه هـا و انجـام تمرينهـاي           . الزم است، شبكه هاي هشدار و اعالم حريق نصب شود         

آيد كه تمام متـصرفان در هـر نقطـه از بنـا در همـان                منظم فرار از حريق بايد اين اطمينان حاصل         

 .لحظات اوليه از بروز حريق آگاه شوند و بتوانند در زمان پيش بيني شده بنا را ترك كنند

 

در طراحي هر بنا، هر بخش از يك بنا يا هر ساختمان، چنانچه راه خروج منحصر به                  -3-1-2-10

 نوع تصرف يا چگونگي طرح و تنظيم راه خـروج ايـن   فرد در نظر گرفته شود و به علت ويژگي ابعاد،    

احتمال وجود داشته باشد كه در صورت بروز حريق، آن راه با آتش و دود مسدود گـردد، تـأمين راه             

اين دو مسير بايد طوري طراحـي  . خروج ديگري بصورت مجزا و دور از مسير خروج اول الزامي است  

 غير قابل استفاده شوند، به حداقل ممكن كاهش يافته شوند كه احتمال آنكه در موقع حريق، هر دو        

 .باشد

 

هر راه خروج قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربوط كند، بايد بنحـوي دوربنـدي و             -3-1-2-11

محافظت گردد كه از گسترش آتش، دود و گازهاي سمي از طبقه اي به طبقه ديگـر پـيش از آنكـه      

 .شوند، جلوگيري بعمل آيدمتصرفان وارد قسمتهاي امن راه خروج 
 

  بخش هاي سه گانه راه خروج-3-1-3

  كليات-3-1-3-1

شـود كـه از هـر      در اين مقررات، راه خروج به مسير پيوسته و بدون مانعي گفته مي -3-1-3-1-1

راه خـروج از سـه بخـش مجـزا و           . امتـداد يابـد   ) كوچه يا خيابان  (نقطه بنا شروع و تا معبر عمومي        

ارتباطات بين  (وج، خروج و تخليه خروج تشكيل شده و راستاهاي افقي و قائم             دسترس خر : مشخص

و حسب مورد تمام فضاهاي رابط مانند اتاقها، درگاهها، راهروها، سرسراها،   ) طبقات و سطوح مختلف   
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ها و محوطه هاي باز را شامل مي          ها، حياط   ها، بام   ها، خروجهاي افقي، بالكن     شيبراهها، پله ها، پلكان   

 .آسانسورها جزو راه خروج محسوب نمي شوند. دگرد
 

 دسترس خروج -3-1-3-2

، آن بخش از راه خروج است كه بـه ورودي يـك خـروج منتهـي             "دسترس خروج " -3-1-3-2-1

الـف  -3-1-3حداكثر طول دسترس خروج بايد بطـور كلـي بـا مقـادير منـدرج در جـدول                   . شود  مي

اختصاصي راههاي خروج بر حسب نوع تـصرف بـه          مطابقت داشته باشد، مگر آنكه در بخش ضوابط         

 .گونه ديگري تصريح شود

 طول مسير دسترسي به خروجها بايد در روي كـف و در طـول محـور مركـزي راه                    -3-1-3-2-2

 و در   "خـروج " سانتيمتر مانده به دورترين نقطه هـر فـضا تـا وسـط در                30عبور معمول و از فاصلة      

گيـري   كنـد، انـدازه   هم وصل مـي  ها را به شيبي كه دماغة پله  هاي واقع در مسير، طول خط        مورد پله 

 .شود

 

 30 تمام راهروهايي كه بعنوان دسترس خروج براي تخليه افرادي با تعداد بيش از               -3-1-3-2-3

 ساعت مقاوم حريق از ديگر بخشهاي بنـا         1نفر در نظر گرفته شوند، بايد توسط ساختاري با حداقل           

 دقيقـه محافظـت حريـق       20نها باز مي شوند داراي زمـان دسـت كـم            مجزا شده و درهايي كه به آ      

طرح و نصب اين درها بايد به گونه اي انجام گيرد كه احتمال نشت دود از آنهـا بـه حـداقل                      . باشند

 .ممكن كاهش يابد

 

 حداكثر طول دسترس خروج در موارد مختلف   الف-3-1-3جدول 

 متر حداكثر فاصله مجاز به مشخصات

 محتويات كه داراي مكانهايي

 .پرخطرهستند

 .بناهايي كه مجهز به شبكه بارنده نيستند

 به شبكه بارنده تأئيد "بناهايي كه تماما

 .شده مجهزند

23 

60 

76 

 

  خروج-3-1-3-3
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، آن بخش از راه خروج است كه به واسطه ساختار يا تجهيزات محـافظتي               "خروج" -3-1-3-3-1

 از ديگر بخشهاي بنا مجزا شده و فضاي عبور امن و محافظـت              ويژه خود، مطابق ضوابط اين مقررات     

خروجهايي كه مورد تائيـد  .  فراهم آورد  "تخليه خروج "شده اي بمنظور دستيابي متصرفان به بخش        

، )هـا   واقع در جـداره هـاي بيرونـي سـاختمان         (درگاههاي خروج   : اين مقررات مي باشند، عبارتند از     

هاي خروج كـه در برابـر حريـق هـاي مـورد               يبراهها و پلكان  گذرگاههاي خروج، خروجهاي افقي، ش    

 .انتظار در ساير قسمتهاي بنا محافظت شده باشند

 

جـدا كـردن از     " در تمام مواردي كه در اين مقررات محافظـت خروجهـا بـه روش                -3-1-3-3-2

 13-3-3-1-3 الـي    3-3-3-1-3بنـدهاي    در منـدرج  مقررات رعايت باشد، شده  تصريح "ساير بخشها 

 .الزامي خواهد بود

 

 طبقه و بيـشتر و بناهـاي بـا          4 ساختارهاي جدا كننده خروج در بناهاي با ارتفاع          -3-1-3-3-3

 ساعت مقاومت حريق به طـور كامـل         2با ديوارهاي غير سوختني، حداقل      تصرف مخاطره آميز بايد     

د شـده محافظـت   در مواردي كه تمام بنا توسط شبكه بارنـده خودكـار تائيـ         . دوربندي و مجزا شوند   

 .تواند حداقل به يك ساعت كاهش يابد شود، ساعت مقاومت حريق دروبندها مي مي

 

 بازشوهاي واقع در دوربندهاي خروج بايد از لحـاظ تعـداد بـه حـداقل مـورد نيـاز                    -3-1-3-3-4

اگـر  . محدود شده و تمام آنها با درهاي مقاوم حريق خود بسته شو از نوع تائيد شده محافظت شوند                 

ونگي عملكرد بنا ايجاب كند كه اين قبيل درها بطور معمول باز باشند، در آن صورت مي توان از چگ

در اين موارد بايد تمام تدابير ايمني الزم بـراي اطمينـان از             . درهاي خودكار بسته شو استفاده نمود     

 .بسته شده بموقع درها در مواقع بروز حريق اتخاذ شده باشد

 

نه روزنة نفوذي در دوربندهاي خروج بغير از موارد زير، مجـاز نخواهـد               ايجاد هرگو  -3-1-3-3-5

 :بود

هاي هوا و ديگر تجهيزات الزم در مواردي كه تراكم هـوا و ايجـاد فـشار مثبـت در                       عبور كانال  )الف

 .درون دوربند خروج ضروري اعالم شده باشد

 . عبور لوله هاي مربوط به شبكه هاي آتش نشاني)ب

 .اي برق ويژة فضاي خروج عبور لوله ه)ج
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در تمام موارد فوق، روزنه هاي نفوذي بايـد بطـور كامـل بـا مـواد مناسـب كـه از گـسترش حريـق                    

 .جلوگيري نمايد، درزبندي شوند

 

ماننـد  (ايجاد هرگونه بازشوي ارتباطي يا روزنه نفوذي بين دو خـروج مجـاور هـم                 -3-1-3-3-6

 .شوند، ممنوع است كديگر جدا ميكه با يك ساختار از ي) هاي طرح قيچي پلكان

 

كه طبق ضوابط ايـن     ) پلكان خروج، گذرگاه خروج، خروج افقي     (در تمام خروجها     -3-1-3-3-7

مقررات دوربندي و جداسازي آنها الزامي اعالم شود، براي جلوگيري از گسترش آتش و دود، نـازك                 

ز طرف مقام قانوني مـسئول مجـاز        تواند با مصالحي اجرا گردد كه ا        ها فقط مي    كاري ديوارها و سقف   

شود، مگر آنكه بمنظور پاسخگويي به ضوابط اختـصاصي راههـاي خـروج در تـصرفهاي                  شناخته مي 

 .مختلف، براي آنها محدوديتهاي بيشتري درخواست شود

 

 آزاد و بـدون مـانع باشـند و بـراي            " فضاهاي داخل دوربندهاي خروج بايد كـامال       -3-1-3-3-8

 . كردن كاال روي سطح پله ها يا پاگردها استفاده نشوندمقاصدي مانند انبار

 

 طبقه و بيشتر، هر پاگرد پله كه همسطح طبقه اي واقـع شـود،               4در تمام بناهاي     -3-1-3-3-9

اين عالمـت همچنـين بايـد موقعيـت         . بايد داراي عالمتي باشد كه شماره آن طبقه را مشخص كند          

 متري از كـف تمـام       5/1 "المت بايد در ارتفاع تقريبا    ع. طبقه تخليه خروج و جهت آن را نشان دهد        

شده و در موقعيتي نصب گردد كه تحت هر شرايطي از جمله باز يا بسته بودن در ورود به طبقه، به                     

 .راحتي ديده شود

 

 در بناهايي كه پلكان خروج، بيش از نيم طبقه پائين تر از تراز تخليه خروج ادامه                 -3-1-3-3-10

ر يك مانع فيزيكي قابل عبور مانند در، جداكننده و نظاير آن بايد از به اشـتباه رفـتن    دارد، با استقرا  

 .متصرفان جلوگيري بعمل آيد

 

تواننـد   هاي خارجي بنـا مـي    بر اساس ضوابط اين مقررات، فقط آن دسته از پلكان      -3-1-3-3-11

قـام قـانوني مـسئول      بعنوان خروج محسوب شوند كه داراي مشخصاتي بشرح زير بوده و به تائيـد م              

 :برسند
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 ساعت مقاوم حريق از فضاهاي داخلي جدا شـده و           2 ساختار آنها توسط ديوار با زمان حداقل         )الف

 . متر فاصله داشته باشند3از نزديكترين بازشو دست كم 

 به بام بخش ديگري از بنا يا بام بناي مجاور كه ساختار مقاوم حريق و راه خروج ايمن و پيوسته  )ب

 . ارد، ارتباط داشته باشنداي د

 به منظور پيشگيري از سقوط متصرفان، داراي دوربند يا نرده جانپناه محكم و با ارتفاع مناسـب                  )ج

 .باشند

 

تواننـد بـه       راهروها، سرسراها، زيرگذرها، روگذرها و ديگر گذرگاههاي مشابه مـي          -3-1-3-3-12

د، مشروط بر آنكه عالوه بر مقـررات كلـي،   عنوان بخشي از خروج محسوب و مورد استفاده قرار گيرن    

با ديگر ضوابط اين مقررات كه در مورد خروجها تصريح شده نيز مطابقت داشته و بـا سـاختار غيـر                     

 .سوختني داراي دو ساعت مقاومت حريق مجزا شوند

 

 عرض هر گذرگاه خروج بايد مطابق ظرفيت خروج در نظر گرفتـه شـود و بـراي                  -3-1-3-3-13

در مـواردي كـه گـذرگاه       . داد متصرفاني كه ممكن است از آن عبور كنند، تكـافو نمايـد            بيشترين تع 

خروج در انتهاي چند خروج واقع گردد، عرض آن بايد دست كم برابر مجموع عرض تمام خروجهاي        

 .منتهي به آن باشد

 

  تخليه خروج-3-1-3-4

 خـروج و معبـر عمـومي         تخليه خروج، آن بخش از راه خروج است كه بين انتهـاي            -3-1-3-4-1

بر اساس ضوابط اين مقررات، هر خروج بايد بطور مستقيم يا از طريـق              . واقع شود ) كوچه يا خيابان  (

تخليه خروج به معبر عمومي منتهي گردد، مگر آنكه در اين مقررات به گونة ديگـري تـصريح شـده                    

 .باشد

 

لي و سرپوشيده و چه بـه        تمام قسمتهاي تخليه خروج، چه به صورت فضاهاي داخ         -3-1-3-4-2

صورت حياط و محوطه باز، بايد به گونه اي طرح و اجرا شوند كه راهي ايمـن، بـدون مـانع و قابـل                        

عرض و ظرفيت تخليه خروج نبايـد       . تشخيص براي دسترسي متصرفان به معبر عمومي تأمين گردد        

 .از مجموع عرضها و ظرفيتهاي خروجهاي منتهي به آن كمتر در نظر گرفته شود
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 در طبقات و فضاهاي هم تراز تخليه هاي خروج، ساختار كف بايد داراي مقـاومتي                -3-1-3-4-3

دست كم معادل مقاومت حريق دوربندهاي خروجها باشد و تمام فضا توسط شبكه بارنـده خودكـار                 

 .تائيد شده، محافظت شود

 

 :موارد استثناء

ختاري با مقاومت حريق معادل مقاومت       فضاها و بخشهايي از طبقه تخليه خروج كه توسط سا          )الف

 .حريق دوربندها از فضاي تخليه خروج جدا شده باشند

 تمام سطوح واقع در تراز تخليه خروج، چنانچه تخليه خروج، هـال يـا فـضاي ورودي كـوچكي                    )ب

 دقيقه مقاوم حريق از ديگر بخشها جدا شـده، فاصـله آن از فـضاي                20باشد كه با ساختاري حداقل      

 متر نباشد، همچنـين بـه منظـوري جـز راه         9 متر و طول آن نيز بيش از       3ختمان بيش از    بيرون سا 

 .مورد استفاده واقع نشود) تخليه مستقيم به بيرون(خروج 

 

توانند بعنوان تخليه خـروج،        مي 3-4-3-1-3 فضاهايي با مشخصات مندرج در بند        -3-1-3-4-4

 درصـد ظرفيـت كـل خروجهـاي بنـا      50ثر  درصد تعداد كل خروجها و حداك50فقط براي حداكثر    

.  به يك معبر عمـومي ارتبـاط داشـته باشـند    "ساير خروجها بايد مستقيما . مورد استفاده واقع شوند   

 تمام خروجهـا  "تحت نظري، با رعايت ساير ضوابط اختصاصي، استثنائا   / البته در تصرفهاي بازداشتي   

 .ي شوندتوانند به فضاهايي واقع در تراز تخليه خروج منته مي

 

  اجزاي تشكيل دهنده راه خروج -3-1-4

  كليات-3-1-4-1

  بنــدرجــوع شــود بــه( ســه گانــه راه خــروج  اجــزاي تــشكيل دهنــدة بخــش هــاي-3-1-4-1-1

بايد با مقررات اين بخش كه به تفكيك شرح داده شده، مطابقت داشته باشـند، مگـر               ) 3-1-3-1-1

مقررات ويـژه   ) 18-1-3 تا   10-1-3(وع تصرف   آنكه در ضوابط اختصاصي راههاي خروج بر حسب ن        

گيرنـد كـه ايمنـي        و متفاوتي تصريح شده باشد كه در آن صورت مقرراتـي بايـد مـالك عمـل قـرار                  

 .بيشتري را تأمين كنند
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  درها-3-1-4-2

 سـانتيمتر عـرض     80 تمام درهايي كه در راه خروج واقع مي شوند بايد دست كـم               -3-1-4-2-1

 متـر مربـع و كمتـر، چنانچـه مـورد اسـتفاده معلـوالن                5/6ضاهاي با مساحت    ف. مفيد داشته باشند  

 سـانتيمتر عـرض مفيـد بـه         60توانند بـا درهـايي داراي حـداقل            مي "جسمي قرار نگيرند، استثنائا   

 . راهروهاي دسترس خروج باز شوند

 

بايد داراي ها   در مواردي كه از درهاي دو لنگه استفاده شود، دست كم يكي از لنگه     -3-1-4-2-2

 سـانتيمتر بيـشتر     120همچنين عرض هيچ در يك لنگـه نبايـد از           .  سانتيمتر عرض مفيد باشد    80

 .باشد

 

ايجـاد اخـتالف    .  سطح كف، در دو سمت هر در يا درگاه بايد افقي و هم تراز باشد               -3-1-4-2-3

ز نخواهـد   سطح در دو قسمت درگاهها تا فاصله دست كم به اندازه عرض بزرگتـرين لنگـه در، مجـا                  

بود، مگر در مورد درهاي خروج واقع در جداره هاي خارجي خانه هاي يك يا دو خانواري كه سـطح            

 . سانتيمتر نسبت به سطح كف درون درگاه پائين تر باشد20توانند حداكثر  كف بيرون درگاهها مي

 

بـوده و   ) چرخند كه بر پاشنه مي   ( تمام درهاي واقع در راه خروج بايد از نوع لواليي            -3-1-4-2-4

 :در موارد زير، موافق خروج باز شوند

 . درهاي واقع در دوربندي هاي خروج)الف

 . درهاي واقع در فضاهاي پر مخاطره)ب 

 . نفر و بيشتر50 درهاي مربوطه به اتاقها و فضاهاي با تراكم )ج 

 

 اختصاصي  درهاي كشويي افقي، كركره اي قائم يا گردان، چنانچه در بخش ضوابط       -3-1-4-2-5

راههاي خروج بر حسب نوع تصرف استفاده از آنها مجاز اعالم شـود، بايـد حـسب مـورد بـا ضـوابط             

 . عمومي اين بخش مطابقت داشته باشد

 

 درهاي واقع در راههاي خروج بايد طوري طرح، ساخته، نصب و تنظيم شـوند كـه                 -3-1-4-2-6

و فوريت قابل بـاز شـدن بـوده و هـيچ عامـل              در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آساني            

 .بازدارنده اي مانند قفل، كلون، كشو و غيره مانع خروج بموقع يا فرار متصرفان نشود
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شود، بايد از انواع ساده انتخاب شـده           در مواردي كه براي درها قفل پيش بيني مي         -3-1-4-2-7

ن هر متصرف بايد بتواند بدون نيـاز  همچني. و باز كردن آن مهارت و تالش خاصي الزم نداشته باشد      

درهـاي واقـع در جـداره هـاي بيرونـي           . به كليد يا وسيلة ديگر، آن را از داخل به فوريـت بـاز كنـد               

 :توانند قفل كليد خور داشته باشند، مشروط بر آنكه ها، از اين قاعده مستثني بوده و مي ساختمان

 

ا، قفل نباشند و تدابير الزم بـراي اطمينـان از ايـن              تا حد امكان در تمام اوقات استفاده از بن         )"اوال

 .منظور اتخاذ شده باشد

 در مواقع قفل بودن درها، هر كليد همواره بر روي قفل يا در نزديكترين فاصله به گونـه اي                    )"ثانيا

بـه غيـر از     .  قفل را بـاز كنـد      "قرار گيرد كه هر متصرف در هنگام خروج، آن را يافته و بتواند سريعا             

توان از درهاي بـا قفـل كليـد           ها، در ساير موارد نيز مي       ي واقع در جداره هاي بيروني ساختمان      درها

خور استفاده نمود، مشروط بر آنكه قفل و كليد از نوعي انتخاب شوند كه در مواقـع قفـل بـودن در،            

 . كليد را نتوان از قفل خارج كرد

 

ني فقط بـراي درهـاي خـروج واقـع در             نصب و استفاده از يك كلون يا زنجير ايم          -3-1-4-2-8

خانه هاي يك يا دو خانواري و واحدهاي مسكوني مستقل، مانند اتاقهاي هتل، متـل، مـسافرخانه و                  

 سـانتيمتري از كـف تمـام شـده        120نظاير آن مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر            

 .نصب شود و باز كردن آن نيازي به كليد نداشته باشد

 

  چفت، بست و جزئيات اجرايي درهاي دو لنگه واقع در راه خروج بايد چنان باشـد                  -3-1-4-2-9

كه براي باز شدن هر لنگه، نيازي به باز كردن لنگه ديگر نبوده و هر كدام از لنگه ها، بطور مـستقل                      

 .قابل باز شدن باشند

 

 يـا برخـي از      هـاي خـروج      درهاي خود بسته شـو ، ماننـد درهـاي دوربنـد پلكـان              -3-1-4-2-10

 در بناهـايي كـه محتويـات        "استثنائا. خروجهاي افقي، نبايد هيچگاه در وضعيت باز نگهداشته شوند        

آنها كم مخاطره يا معمولي باشد و نيز در هر مورد كه مقام قانوني مسئول تشخيص دهـد، درهـا را                     

سته شدن آنها مـورد     مي توان از نوع خودكار بسته شو انتخاب نمود، مشروط بر آنكه نظام خودكار ب              

 .تائيد قرار گيرد

 

 

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 �


 درهاي گردان -3-1-4-2-11

 درهاي گردان بايد از لحاظ ساخت، چگونگي نصب، حداكثر تعداد چرخش در دقيقـه، عـرض                 -الف

 .مفيد و ساير مشخصات، مورد تائيد مقام قانوني مسئول باشند

 :ابط زير خواهد بود در راههاي خروج، استفاده از درهاي گردان مشروط به رعايت ضو-ب

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

 درصد كل عـرض خـروج الزم        50 حداكثر عرض خروج اختصاص يافته به درهاي گردان از           -2-ب

 .بيشتر نشود

 . نفر در نظر گرفته شود50 ظرفيت خروج هر در گردان، حداكثر -3-ب

 .اي واقع نشده باشد  متري از دو انتهاي پائيني يا بااليي، هيچ راه پله3  در فاصله-4-ب

 متري هر در گردان در همان ديوار، يك در لواليي با همان عرض وجود    3 در فاصله حداكثر     -5-ب

 .داشته باشد، مگر آنكه مقام قانوني مسئول وجود چنين دري را ضروري تشخيص ندهد

 

 قي، كركره ها و شبكه هاي قائمدرهاي كشويي اف -3-1-4-2-12

هاي ايمني با ريل قـائم،    نصب درهاي كشويي با ريل افقي و همچنين درها، كركره ها و شبكه  -الف

 :در درگاههايي كه بخشي از راه خروج به شمار آيند، مشروط به رعايت ضوابط زير خواهد بود

 شدن باشند و چنانچه عموم مردم        در تمام اوقات تصرف، از هر دو طرف به راحتي قابل باز            -1-الف

البته درهاي كشويي افقي خود بـسته       .  باز ثابت شوند   "كنند، به وضعيت كامال     در بنا رفت و آمد مي     

باشند و درهاي واقع در خانه هاي يـك يـا دو خـانواري، از                 شو كه داراي ساعت محافظت حريق مي      

 .اين قاعده مستثني خواهند بود

شـود، بـيش از نـصف عـرض كـل       ا چنـد راه خـروج پـيش بينـي مـي         در مواردي كه دو ي     -2-الف

 .درگاههاي خروج به درهاي كشويي افقي يا  كركره اي قائم اختصاص داده نشود

 .كنند، نصب نشوند  نفر را تخليه مي50 درهاي كشويي افقي در درگاههايي كه بيش از -3-الف

 قائم از سمت داخل، بـه راحتـي و    درهاي كشويي افقي از هر دو طرف و درهاي كركره اي   -4-الف

 . بدون نياز به وسيله خاص، قابل باز شدن باشند

 

شـود     در تمام مواردي كه از نيروي برق براي باز و بـسته شـدن در اسـتفاده مـي                   -3-1-4-2-13

، در بايد به گونه اي      )مانند درهاي مجهز به سلول فتوالكتريك، درهاي داراي پادري فشاري و غيره           (
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و نگهداري شود كه در صورت قطع برق، به روش معمولي و به راحتي قابل بـاز و بـسته                    طرح، نصب   

 .شدن باشد

 

 در مواردي كه از نظام مركزي كنترل كننده براي باز و بسته كردن همزمان درها                -3-1-4-2-14

 متفاوتي خواهنـد بـود كـه توسـط مقـام قـانوني              "شود، درهاي خروج تابع ضوابط بعضا       استفاده مي 

 .ول تعيين خواهد شدمسئ

 

 در هر مورد كه مطابق ضوابط اين مقررات، نصب درهاي گردان مجاز اعالم شـده                -3-1-4-2-15

باشد، نصب كنترل كننده هاي گردان يا ساير وسايل مشابهي كه براي كنترل عبور يكطرفه اشخاص     

مـانع خـروج يـا فـرار        مورد استفاده قرار گيرند نيز مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه موقعيـت آنهـا                

به هر صـورت، هـر      . بموقع متصرفان نباشد و چرخش آنها به صورت آزاد و موافق خروج انجام گيرد             

 متصرف به كار گرفته شود و كل عرض خروج اختصاص           50كنترل كنندة گردان نبايد براي بيش از        

خروج الزم بيـشتر     درصد كل عرض     50داده شده به كنترل كننده ها و ساير درهاي گردان نبايد از             

 .باشد

 

  خروجهاي افقي -3-1-4-3

خروج افقي، عبارت است از خروج از يك بنا به مكاني امن در برابر حريق در بنايي                  -3-1-4-3-1

خروج افقـي مـي توانـد       .  در يك تراز واقع شده باشد      "ديگر يا در همان بنا كه سطح كف آنها تقريبا         

ريق يا با دور زدن حريق از طريق گذرگاه خـروج بـه مكـاني               راهي باشد كه با عبور از ميان موانع ح        

 آن " همسطح باشند و ثانيا" آن دو بخش تقريبا   "امن در همان بنا منتهي شود، مشروط بر آنكه اوال         

مكان بتواند بعنوان يك فضاي محافظت شده، ايمني كافي در برابر آتش و دود ناشي از وقوع حريـق   

 .قع در آن بنا را تأمين كنددر بخش ديگر و تمام بخشهاي وا

 

در طرح و محاسبه ظرفيت راههاي خروج هر بنا، خروج افقـي مـي توانـد بعنـوان                   -3-1-4-3-2

جانشين براي بخشي از راه خروج مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بر آنكه ظرفيـت ديگـر راههـاي                   

 درصد كـل ظرفيـت راه       50 از   )پلكان، شيبراه و درگاههايي كه به بيرون بنا باز مي شوند          (خروج بنا   

 .خروج مورد نياز تمام بنا كمتر نباشد
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  هر بخش از بنا و هر منطقة حريق در داخل بنا كه به يـك خـروج افقـي مربـوط                       -3-1-4-3-3

گردد، بايد دست كم داراي يك خروج ديگر غير از خروج افقي، مانند پلكان خروج يا درگاه منتهـي                   

ر اينصورت منطقة حريق مـورد نظـر بعنـوان بخـشي از منطقـة حريـق       به بيرون بنا نيز باشد، در غي 

 .مجاور كه داراي پلكان يا درگاه خروج منتهي به بيرون است، محسوب خواهد شد

 

  خروجهاي افقي بايد به گونه اي طرح و تنظيم شود كه از هـر دو طـرف آنهـا راه                      -3-1-4-3-4

ديگر خروجهاي منتهي به بيرون بنـا در طـرف      عبور پيوسته و قابل دسترسي تا يك پلكان خروج يا           

 .ديگر فراهم باشد

 

  مساحت فضاي پناهدهي در هر يك از دو طرف خروجهاي افقي بايد بـراي تمـام                  -3-1-4-3-5

 3/0به اين منظور، در هر طرف بايد به ازاي هر نفـر، دسـت كـم        . متصرفان هر دو طرف تكافو نمايد     

 .دمترمربع مساحت خالص در نظر گرفته شو

 

  در تمام اوقاتي كه يكي از فضاهاي طرفين خروج افقـي تحـت تـصرف قـرار دارد،             -3-1-4-3-6

شـود، نبايـد    هيچ يك از درهايي كه باعث دستيابي متصرفان هر طرف به فضاهاي سمت ديگـر مـي               

 .قفل باشد

 

   براي خروج افقي از فضايي در يك طرف ديوار مانع حريق به فضاي طرف ديگر و                 -3-1-4-3-7

بالعكس، چنانچه از درهاي لواليي استفاده شود، بايد دو باز شو در كنار هم در نظر گرفتـه شـوند و                     

 .هر يك از درها فقط در جهت خروج عمل كنند

 

  چنانچه بين كفهاي واقع در دو طرف خروج افقي، اخـتالف سـطح وجـود داشـته       -3-1-4-3-8

 . طرح و اجراي راه پله در اين موارد ممنوع است.باشد، كفها بايد فقط با شيبراه به هم مربوط شوند

 

  راه پله و پلكان -3-1-4-4

هايي كه در راه خروج واقع شوند، چـه در داخـل و چـه در                تمام راه پله ها و پلكان       -3-1-4-4-1

خارج بنا، به استثناي پله هاي واقع در راهروهاي دسترسي به رديف صندليها در تصرفهاي تجمعـي                 

 .  بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشند-بط خاص خود هستندكه تابع ضوا-
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هايي كه در راه خروج واقع شوند بايد داراي سـاختاري پايـدار و ثابـت                    تمام پلكان   -3-1-4-4-2

 .عرض راه پله ها و پاگردها نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد. باشند

 

از يك جنس و با يك نوع پرداخت بوده و تمام تدابير الزم               پاخور تمام پله ها بايد        -3-1-4-4-3

 .به منظور ممانعت از لغزندگي بر روي سطح آنها اتخاذ گردد

 

 سانتيمتر عـرض مفيـد داشـته باشـد، مگـر آنكـه              110  هر راه پله بايد دست كم         -3-1-4-4-4

ر باشـد كـه در آن    نفـ 50مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات اسـتفاده كننـده از راه پلـه كمتـر از       

همچنـين هـر راه پلـه بايـد         .  سانتيمتر كاهش داده شود    90صورت عرض مفيد مي تواند به حداقل        

 سانتيمتر تا سقف باالي خود ارتفاع داشته و بين هر دو پـاگرد متـوالي آن، حـداكثر        205دست كم   

 . سانتيمتر باشد370فاصلة قائم 

 

 سانتيمتر خواهد بود و هر كـف پلـه بايـد            10قل   و حدا  18  ارتفاع هر پله حداكثر       -3-1-4-4-5

حداكثر اختالف يا رواداري مجـاز      .  درصد شيب داشته باشد    2 سانتيمتر پاخور و حداكثر      28حداقل  

١بين اندازه هاي هر دو كف يا هر دو ارتفاع متوالي،            

٢

 سانتيمتر و در مورد تمام پله هاي واقـع بـين            

در مواردي كه پله اي بـه سـطح شـيبدار، ماننـد             .  سانتيمتر خواهد بود   1 "الي مجموعا دو پاگرد متو  

 سانتيمتر به ازاي هـر متـر        8كف پياده رو منتهي شود، اختالف ارتفاع مجاز بين دو سر آن حداكثر              

 .طول پله خواهد بود

 

ت كـه     طرح و استفاده از پله هاي قوسي در راههاي خروج در صـورتي مجـاز اسـ                  -3-1-4-4-6

 سانتيمتر بـوده  28 سانتيمتري از باريكترين قسمت، 30هر پله در فاصله  ) پاخور(حداقل اندازه كف    

 .و اندازه شعاع قوس كوچكتر پله از دو برابر عرض آن كمتر نباشد

 

 نفر مجاز خواهد بود، 5  استفاده از پله هاي مارپيچ در راههاي خروج براي حداكثر   -3-1-4-4-7

 :با رعايت ضوابط زير طرح شوندمشروط به آنكه 

 . سانتيمتر كمتر نباشد65 عرض مفيد پله از )الف

 . سانتيمتر بيشتر نباشد24 ارتفاع هر پله از )ب

 . سانتيمتر كمتر نباشد200از ) قد راه پله( ارتفاع مفيد روي پله )ج
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 20 حـداقل     سـانتيمتري از بـاريكترين قـسمت پلـه،         30هر پلـه، در فاصـله       ) پاخور( اندازه كف    )د

 .سانتيمتر باشد

 . تمام كف پله ها يك شكل و يك اندازه باشد) ه

 

 بايد در هر دو طرف داراي       15 به   1هاي واقع در راه خروج با شيب بيش از              پلكان  -3-1-4-4-8

 سـانتيمتر از عـرض مفيـد        75هاي عريض بايد بـه ازاي هـر           همچنين پلكان . نرده دست انداز باشند   

هاي واقع در خانه هاي        پلكان "استثنائا. دست انداز داشته باشند     سمت نرده    خود، دست كم در يك    

تواننـد فقـط در يـك سـمت نـرده داشـته               يك يا دو خانواري و ساير واحدهاي مسكوني كوچك مي         

 .باشند

 

هاي داخلي و خارجي بنا، چنانچه بعنوان خـروج مـورد اسـتفاده قـرار                   تمام پلكان   -3-1-4-4-9

 دوربندي و از ساير بخشها مجـزا شـوند و بـا             3-3-3-1-3بق ضوابط مندرج در بند      گيرند، بايد مطا  

 . مطابقت داشته باشند3-3-1-3ضوابط مندرج در بند 

 

 هاي فرار    و پلكان پله  راه-3-1-4-5

هاي فـرار، اعتبـاري بعنـوان خـروج اصـولي               بر اساس ضوابط اين دستورالعمل، پله       -3-1-4-5-1

شـوند، بمنظـور جـايگزيني بـا          هايي كه از اين پس سـاخته        ده از آنها در ساختمان    ندارند و لذا استفا   

 .، مجاز نخواهد بود)درگاه خروج، گذرگاه خروج، خروج افقي، پلكان خروج و غيره(خروجهاي معتبر 

 

 روهاي متحرك هاي برقي و پياده  پله-3-1-4-6

روهـاي   هـا و پيـاده   اي برقـي و كـف  هـ   ها و پلكان      بر اساس ضوابط اين مقررات، پله       -3-1-4-6-1

 .متحرك، جزو راه خروج محسوب نمي شوند

 

  شيبراه ها -3-1-4-7

  تمام شيبراههايي كه در راه خروج واقع شوند، چه در داخل و چـه در خـارج بنـا،                     -3-1-4-7-1

 .بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشند
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اخـتالف  (و حداكثر ارتفـاع آن    )  درصد 5/12( 8 به   1حداكثر شيب مسير نبايد از        -3-1-4-7-2

.  سـانتيمتر بيـشتر باشـد      370از  ) شـود   تراز دو سطح افقي يا دو پاگرد كه با يك شيبراه پيموده مي            

شـيب  . بيشتر نيست، نياز به پاگرد نخواهـد بـود        )  درصد 6/6 (15 به   1البته در مواردي كه شيب از       

 .باشد يكنواخت "بايد از تراز پائين تا باال كامال

 

 سانتيمتر عرض مفيد داشته باشـد، مگـر در مـواردي            110 هر شيبراه بايد حداقل      -3-1-4-7-3

 75كه مقام قانوني مسئول، عرض كمتري را مجـاز بدانـد، در آن صـورت عـرض راه مـي توانـد تـا                         

 .سانتيمتر كاهش داده شود

 

 محـسوب شـوند، بايـد       تمام شيبراههاي واقع در داخل و خارج بنا، چنانچه خروج           -3-1-4-7-4

ها و راه پله ها شرح داده شده، دوربندي، مجـزا          در مورد پلكان   9-4-4-1-3همانند آنچه كه در بند      

اين شيبراهها و پاگردهاي بين آنها بايـد داراي سـاختاري ثابـت و پايـدار و     . سازي و محافظت شوند  

 .كفي محكم، يكپارچه، غير مشبك و غير لغزنده باشند

 

 عرض شيبراهها و پاگردهاي آنها نبايـد در هـيچ قـسمت از طـول مـسير خـروج،               -3-1-4-7-5

 .طول و عرض هر پاگرد بايد دست كم برابر با عرض شيبراه در نظر گرفته شود. كاهش يابد

 

گيـر داشـته     بايد در هر دو طرف نرده، دسـت 15 به 1  هر شيبراه با شيب بيش از        -3-1-4-7-6

 . باشد

 

 فرار سرسره هاي -3-1-4-8

  طرح و نصب سرسره هاي فرار در راههاي خروج، فقط در مواردي مجاز خواهد بود -3-1-4-8-1

كه در ضوابط اختصاصي راههاي خروج بر حسب نوع تصرف، بطور مشخص استفاده از آنهـا بالمـانع                  

 .سرسره هاي فرار به هر حال بايد مود تائيد مقام قانوني مسئول قرار گيرند. اعالم شود

 

، در تمام مـوارد منـوط       "خروجهاي الزامي "  جانشين نمودن سرسره فرار به عوض         -3-1-4-8-2

به تائيد مقام قانوني مسئول و رعايت تمام مقررات عمومي مربوط به خروجها در اين مقررات خواهد                 

 . نفر در نظر گرفته شود60همچنين هر سرسره فرار براي حداكثر . بود
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 درصد كل   25ر بخش از يك بنا، سرسره هاي فرار نبايد بيش از              در هر بنا و در ه       -3-1-4-8-3

ظرفيت خروجهاي الزامي را به خود اختصاص دهند، مگر آنكه در بخش ضوابط اختـصاصي راههـاي         

 .خروج بر حسب نوع تصرف، به گونة ديگري تصريح شده باشد

 

  ظرفيت راههاي خروج -3-1-5

خش از يك بنا و هر فضاي مجزا و مـشخص كـه             ظرفيت راه خروج در هر طبقه، هر ب        -3-1-5-1

همان طبقه، بخش يـا فـضا در نظـر          ) بار متصرف (به تصرف انسان در آيد، بايد براي تمام متصرفان          

بدين منظور، بار   . گرفته شود و براي تعداد اشخاص استفاده كننده از راه خروج مناسب و كافي باشد              

ك بنا و بطور كلي هر فضا، نبايد از حاصـل تقـسيم             متصرف يا تعداد متصرفان هر بنا، هر بخش از ي         

مساحت يا زيربناي اختصاص يافته به آن فضا بر واحد تصرف همان فضا كه به متر مربع به ازاي نفر                    

 .الف مشخص شده، كمتر در نظر گرفته شود-5-1-3در جدول 

در مواردي كه در جدول براي يك نوع تصرف، مساحت ناخـالص و مـساحت خـالص بـصورت          

اعداد جداگانه ارائه شده، براي تعيين بار متصرف بايد در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخالص                

براي كل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص براي سطحي كه بطور مشخص به آن تصرف اختصاص            

 .يابد، انتخاب شود مي
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 )هر نفربرحسب مترمربع به ازاي (  واحد تصرف در بناهاي مختلف  الف-5-1-3جدول 

 واحد تصرف به ازاي نفر ويژگيها نوع تصرف

  خانه هاي يك يا دو خانواري- مسكوني

 روزيها و پانسيونها  هتلها، خوابگاهها، بناهاي آپارتماني، شبانه-

 .واحد مقرر نشده است

  متر مربع سطح ناخالص6/18

  كالسهاي درس- فرهنگي/ آموزشي

 اي آموزشي علمي كارگاهها، آزمايشگاهها و ساير فضاه-

  مراكز آموزشي و مراقبتي غير شبانه روزي-

  سالنهاي مطالعه در كتابخانه ها-

  انبار كتاب در كتابخانه ها-

  متر مربع سطح خالص9/1

  متر مربع سطح خالص6/4

  متر مربع سطح خالص3/3

  متر مربع سطح خالص6/4

  متر مربع سطح ناخالص3/9

 بخشهاي بستري: رستي مراقبت تند- مراقبتي/ درماني

 بخشهاي معالجه و درمان:  مراقبت تندرستي-

  مراقبت بازداشتي-

  متر مربع سطح ناخالص1/11

  متر مربع سطح ناخالص3/22

  متر مربع سطح ناخالص1/11

اديتوريومهـا،  :  سالنهاي گردهمايي با صندلي بدون ميـز، ماننـد     - تجمعي

 اني و نظاير آنهامساجد، نمايشگاهها، سالنهاي برگزاري ميهم

اديتوريومهـا،  :  سـالنهاي گردهمـايي بـا صـندلي و ميـز، ماننـد      -

 سالنهاي كنفرانس، رستورانها و سالنهاي غذاخوري

 ورزشگاهها و سالنهايي كه جايگاه نشستن در آنهـا بـه صـورت              -

 .سكو يا نيمكت مي باشد

  هالهاي انتظار و سالنهاي گردهمايي ايستاده-

 الص متر مربع سطح خ65/0

 

  متر مربع سطح خالص4/1

 

  سانتيمتر طول نيمكت47

 

  متر مربع سطح خالص28/0

  متر مربع سطح ناخالص3/9  حرفه اي/ اداري

  فروشگاههاي واقع در طبقه همكف- تجاري/ كسبي

  فروشگاههاي واقع در زيرزمينها-

  فروشگاههاي واقع در طبقات باالتر از همكف-

 فروشگاهها طبقات يا بخشهاي اداري -

  طبقات يا بخشهاي خصوصي مربوط به بسته بندي و انبار كاال-

 : بازار و بازارچه ها-

  متر مربع سطح ناخالص14000با كمتر از 

  متر مربع سطح ناخالص18500 تا 14000با 

  متر مربع سطح ناخالص23000 تا 18500با 

  متر مربع سطح ناخالص28000 تا 23000با 

  متر مربع سطح ناخالص37000 تا 28000با 

  متر مربع سطح ناخالص37000با بيش از 

  متر مربع سطح ناخالص8/2

  متر مربع سطح ناخالص8/2

  متر مربع سطح ناخالص6/5

  متر مربع سطح ناخالص3/9

  متر مربع سطح ناخالص9/27

 

  متر مربع30

  متر مربع35

  متر مربع40

  متر مربع45

  متر مربع50

  متر مربع55

  متر مربع سطح ناخالص3/9  يصنعت

 .واحد مقرر نشده است  انباري

 .واحد مقرر نشده است  مخاطره آميز
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ظرفيت خروجها نبايد هيچگاه در طول مسير كاهش يابد و چنانچه راههـاي خـروج                -3-1-5-2

طبقات باال و پائين، در طبقه اي مياني به هم مربوط و با هم ادغام شـوند، ظرفيـت خـروج حاصـله                       

 .نبايد از مجموع ظرفيتهاي آن دو راه كمتر در نظر گرفته شود

 

 در  "استثنائا. عرض مفيد راه خروج بايد در باريكترين بخش مسير اندازه گيري شود            -3-1-5-3

در حد نرده دستگير يـا      ( سانتيمتر پيش آمدگي در ارتفاع پائين        10هر طرف مسير خروج، حداكثر      

 .عرض مفيد در نظر گرفته شودمي تواند جزو ) پائين تر از آن

 

، بايـد   4-1-3عرض هر يك از قسمتها و اجزاي مختلف راه خـروج، مـشروح در بنـد                  -3-1-5-4

 .ب تعيين شود-5-1-3براساس ظرفيت خروج مندرج در جدول 

 
 )سانتيمتر به ازاي هر نفر( ظرفيت راه خروج بر حسب نوع تصرف و چگونگي مسير هب   5-1-3جدول 

 تصرفنوع فضا يا 
هاي  راه پله و پلكان

 خروج

ساير خروجها با مسير 

 افقي يا شيبدار

 شبانه روزيها و پانسيونها

 )تحت نظر(مراقبتي و بازداشتي 

 مجهز به شبكه -مراقبت تندرستي 

 بارنده

 بدون شبكه -مراقبت تندرستي 

 بارنده

 پر مخاطره

 انواع ديگر تصرف

1 

8/0 

8/0 

5/1 

8/1 

8/0 

5/0 

5/0 

5/0 

3/1 

1 

5/0 

 

ظرفيت هر راهروي دسترس خروج، عبارت است از حاصل تقـسيم بـار متـصرف آن                 -3-1-5-5

ولـي بهـر حـال ظرفيـت هـر راهـروي            . شـود   راهرو بر تعداد خروجهايي كه راهرو به آنها منتهي مي         

 . مربوط به خود كمتر باشد"خروج"دسترس خروج نبايد از ظرفيت 
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 سانتيمتر كمتر در نظر گرفته شود،       90وج نبايد از    عرض هيچ يك از دسترسهاي خر      -3-1-5-6

همچنين در تمام مواردي كه دو يا چند        . مگر آنكه در اين مقررات به گونه ديگري تصريح شده باشد          

دسترس خروج به يك خروج منتهي شوند، عرض هر دسترس بايد متناسب با بار متصرف مربوط به                 

 .خود در نظر گرفته شود

 

 د راههاي خروج الزامي   حداقل تعدا-3-1-6

بر اساس ضوابط اين مقررات، هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا بايد دست                   -3-1-6-1

 راه خـروج    " راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد، مگر در مواردي كه اين مقررات استثنائا                2كم  

 .دوم را الزامي نداند

 

 1000 تـا    500مام طبقات يا بخشهايي از آنهـا بـين          در هر بنا، چنانچه بار متصرف ت       -3-1-6-2

 1000 راه خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود، و براي بار متصرف بـيش از                   3نفر باشد، حداقل    

 . راه خروج مستقل و دور از هم بايد تدارك شود4نفر، حداقل 

 

قه تكافو خواهـد    در محاسبه تعداد خروجهاي هر طبقه، رعايت بار متصرف همان طب           -3-1-6-3

بـه عبـارت ديگـر، تعـداد        . كرد، مشروط بر آنكه تعداد خروجها در طول مسير خروج كـاهش نيابـد             

 .خروجهاي هر طبقه از تعداد خروجهاي الزم براي طبقات باالتر از خود كمتر نباشد

 

  چگونگي استقرار راههاي خروج  -3-1-7

بنا كه دو خـروج مجـزا از هـم طراحـي            در هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر             -3-1-7-1

. شود، فاصلة بين خروجها بايد حداقل برابر با نصف اندازة بزرگترين قطر آن طبقه يا آن بخش باشـد    

اندازه گيري بايد در خط مستقيم بـين خروجهـا انجـام شـود، مگـر در مـورد آن گـروه خروجهـاي                        

 كـه در آن مـوارد، فاصـله بـين           دوربندي شده كه توسط راهروهاي ارتباطي به هم مربـوط هـستند           

 . مي تواند در طول مسير راهرو اندازه گيري شود"خروجها استثنائا

 واحد از خروجها بايـد بـا        2در فضاها يا بناهايي كه داراي بيش از دو خروج باشند، دست كم              

مشخصات فوق الذكر طراحي شوند، مگر آنكه تمام بنا توسـط شـبكه بارنـده خودكـار تائيـد شـده،                     

فظت گردد كه در آن صورت فاصله بين خروجها چنانچـه بطـور مـستقيم انـدازه گيـري شـود،                     محا
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١ مي تواند تا     "استثنائا

٣

ساير خروجها نيـز بايـد در       . قطر كلي طبقه يا سطح مورد نظر كاهش يابد         

بليـت خروجهـاي   موقعيتي قرار گيرند كه در صورت مسدود شدن هر يك توسـط آتـش و دود، از قا              

 .ديگر كاسته نشود

 

 سـاعت مقـاوم حريـق       2هاي طـرح قيچـي چنانچـه بـا سـاختار غيرسـوختني              پلكان -3-1-7-2

تواننـد بعنـوان خروجهـاي مجـزا مـورد اسـتفاده             مـي  "دوربندي و از يكديگر جـدا شـوند، اسـتثنائا         

ي بين دوربندها، حتي بـه      رگيرند، كه در اين موارد ايجاد هرگونه روزنه نفوذي يا باز شوي ارتباط              قرا

 .صورت محافظت شده، مجاز نخواهد بود

 

مسيرهاي خروج بايد به گونه اي طراحي شوند كه براي رسيدن به يك خروج، عبور                -3-1-7-3

از ميان آشپزخانه ها، انبارها، سرويسهاي بهداشتي، فضاهاي كاري، رخـتكن هـا، اتاقهـاي خـواب و                  

 .عرض قفل شدن هستند، الزم نباشدفضاهاي مشابهي كه درهاي آنها در م

 

مسيرهاي دسترسي خروج و درهاي منجر به خروجهـا بايـد بـه گونـه اي طراحـي و         -3-1-7-4

نصب هرگونه ديوار پوش، پرده، آويز، آيينه و نظـاير        . آراسته شوند كه به وضوح قابل تشخيص باشند       

 .آنها روي درهاي خروج ممنوع است

  

    روشنايي راههاي خروج-3-1-8

روشنايي راههاي خروج بايد به گونه اي طرح و تنظيم شود كه در مـواقعي از شـبانه                   -3-1-8-1

روز كه بنا مورد تصرف است، روشنايي به طور مداوم و پيوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را                   

 حـداقل شـدت روشـنايي راههـاي       . به درستي تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كننـد            

خروج در سطح كف هيچ نقطه اي از جمله گوشه ها، تقاطع كريدورها، راه پله هـا، پاگردهـا و پـاي                      

در تصرفهاي تجمعي، در حين اجراي تئاتر يـا نمـايش          .  لوكس باشد  10درهاي خروج نبايد كمتر از      

 لـوكس   2 مي تواند به حداقل      "فيلم و اساليد، شدت روشنايي كف راههاي دسترس خروج، استثنائا         

 . كاهش داده شود
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تعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نور پردازي بايد به گونه اي باشد كه با خارج                  -3-1-8-2

 .شدن يك چراغ يا منبع روشنايي از مدار، هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي فرو نرود

 

مئن تـأمين  برق مورد نياز براي روشنايي مسيرهاي خروج بايد از منبعي مداوم و مط         -3-1-8-3

در مواردي كه حفظ تداوم روشنايي مسيرهاي خروج به تعويض منبع تأمين برق بستگي يابد،               . شود

. اين تعويض بايد طوري پيش بيني شود كه وقفه محسوسي در روشنايي راههاي خروج ايجاد نگردد               

و وقفة ايجـاد  شود، شبكه بايد بطور خودكار عمل نموده      چنانچه از ژنراتورهاي اضطراري استفاده مي     

 . ثانيه بيشتر نشود10شده در روشنايي، از 

 

 ساعت، شـدت روشـنايي      5/1ژنراتورهاي برق اضطراري بايد بتوانند به مدت حداقل          -3-1-8-4

 . لوكس افت كند6پس از گذشت اين زمان، شدت روشنايي مي تواند به . مقرر شده را تأمين كنند

 

از نوع عملكرد پيوسته يـا از نـوع عملكـرد خودكـار             سيستم روشنايي اضطراري بايد      -3-1-8-5

 .بدون واسطه و خود تكرار انتخاب شود

 

در مواردي كه براي روشنايي اضطراري راههاي خروج، از نيروي باطري كمك گرفته              -3-1-8-6

شود، نحوه طراحي سيستم، نوع باطريها و چگونگي شارژ شـدن آنهـا بايـد بـه تائيـد مقـام قـانوني                       

 .مسئول برسد

 

  عالمتگذاري راههاي خروج  -3-1-9

تمام دسترسهاي خروج بايد با عالمتهاي تائيد شده كه سمت و جهـت دسـتيابي بـه                  -3-1-9-1

خروج را با پيكان نشان مي دهد مشخص شوند، مگر آنكه خروج و مسير دسترسي به آن به آسـاني                    

ونه اي انتخاب شود كه فاصله هـيچ        تعداد و موقعيت اين عاليم بايد به گ       . و فوريت، قابل ديدن باشد    

 . متر بيشتر نشود30نقطه اي از دسترس خروج تا نزديكترين عالمت قابل مشاهده، از  

تمام خروجهاي هر بنا، به استثناي درهاي اصلي واقع در جداره هاي بيروني، بايد بـا                 -3-1-9-2

ب شود كه از تمام جهات      عالمت هر خروج بايد در موقعيتي نص      . عالمتهاي تائيد شده مشخص شوند    

 .دسترسي به آن خروج به آساني ديده شود
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اي كـه   تمام درهاي حريق خود بسته شو بايد از هر دو طرف بـا عالمـت تائيـد شـده          -3-1-9-3

 . بر روي آن نوشته شده، مشخص شوند" بسته نگه داريد-در حريق "عبارت 

 

 متـضاد بـا تزئينـات و نـازك      عاليم خروج بايد مـوقعيتي مناسـب و رنـگ و طرحـي             -3-1-9-4

هـيچ نـوع تزئينـات،      . كاريهاي داخلي و ساير عاليم و نشانه ها داشته باشند تا به آساني ديده شوند              

همچنـين اسـتفاده از انـواع       . مبلمان، تجهيزات و تأسيسات نبايد مانع ديده شدن عاليم خروج شود          

ز روشنايي عاليـم خـروج بـوده يـا در           نور پردازي، نمايش تصوير و يا شيئي كه روشنايي آن بيشتر ا           

 .مسير رؤيت عاليم خروج توجه را به خود جلب كند، مجاز نخواهد بود

 

 را بطور سـاده،  "خروج"عاليم خروج بايد ساده و قابل فهم براي همگان بوده و كلمة    -3-1-9-5

 . خوانا و آشكار نشان دهند

 

شـود،   و به دسترس خروج نيز منجـر  نمـي  هر راه عبور يا راه پله اي كه خروج نبوده    -3-1-9-6

اما به دليل موقعيت خود ممكن است با يك خروج يا دسترس خروج اشتباه گرفتـه شـود، بايـد بـا                      

 . بر آن نوشته شده، مشخص گردد"خروج نيست"عالمتي تائيد شده كه عبارت 

 

وشنايي مناسـب   هر يك از عاليم خروج بايد بوسيله يك منبع نور قابل اطمينان، از ر              -3-1-9-7

اما در همه حـال     . توانند از درون روشن يا از بيرون نورپردازي شوند          عاليم خروج مي  . برخوردار باشد 

 . و در هر يك از دو حالت روشنايي عادي و اضطراري بنا، بايد به خوبي ديده شوند

 

 كمتر از   شدت روشنايي عاليم چه از بيرون و چه از داخل نورپردازي مي شوند نبايد              -3-1-9-8

 .  لوكس باشد54

 

در تمام مواردي كه در اين مقررات، پيوستگي روشنايي راههاي خروج تصريح شـده،               -3-1-9-9

عاليم خروج بايد بطور پيوسته روشن باشند، مگر در مـواردي كـه همزمـان بـا فعـال شـدن شـبكه           

م مواردي كـه    همچنين در تما  . هشدار حريق، روشنايي عاليم خروج بصورت چشمك زن درمي آيند         

در اين مقررات، ضرورت استفاده از تسهيالت روشنايي اضطراري اعالم شده، عاليم خـروج بايـد بـه                  

 . شبكه روشنايي اضطراري متصل باشند
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 راههاي خروج در تصرفهاي مسكوني  ضوابط اختصاصي -3-1-10

  هتلها و خوابگاهها-3-1-10-1

-3ها بايد با ضوابط عمومي مندرج در بنـدهاي          راههاي خروج در هتلها و خوابگاه      - 3-1-10-1-1

 .  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 تا 1-2

 

در هر طبقه، از جمله طبقات زير تراز تخليه خروج كه بـراي مقاصـد عمـومي بـه                    - 3-1-10-1-2

 . تصرف در آيند، بايد حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشد

 

 متـر  10دسترسهاي خروجهاي مختلف نبايد مسير مـشتركي بـه طـول بـيش از                - 3-1-10-1-3

داشته باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شـده محافظـت شـود كـه در آن                     

طول مـسير عبـور در اتاقهـا و         .  متر افزايش يابد   15 اين طول مي تواند حداكثر به        "صورت، استثنائا 

 .شود ها ملحوظ نمي گيري ندازهسوئيتها، در اين ا

 

 متـر مربـع بايـد دسـت كـم دو در             185هر اتاق يا سوئيت بـا مـساحت بـيش از             - 3-1-10-1-4

 .دسترس خروج دور از هم داشته باشد

 

تعداد و موقعيت خروجها بايد به گونه اي در نظر گرفتـه شـود كـه در راهروهـاي                    -3-1-10-1-5

 متـر تجـاوز     30يا هر فضا تا نزديكتـرين خـروج، حـداكثر از            دسترس خروج، فاصله بين در هر اتاق        

ننمايد، مگر آنكه تمام راه دسترس خروج و كليه بخشهاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري كـه                   

 توسـط   "مقاومت حريق آن معادل دوربند خروجها مي باشد، از بقيه قسمتهاي بنا جدا شده و تماما               

توانـد حـداكثر     افظت شود كه در آن صورت، فاصله مورد نظر مي         شبكه بارنده خودكار تائيد شده مح     

 60تواند حـداكثر بـه        مي "طول راههاي بيروني دسترس خروج نيز استثنائا      .  متر افزايش يابد   60به  

 .متر افزايش يابد، مشروط بر آنكه ايمني آنها مورد تائيد كارشناس حفاظت از حريق قرار گيرد

 

 يا سوئيتها، حداكثر فاصله تا يك راهروي دسترس خـروج نبايـد از              در داخل اتاقها   -3-1-10-1-6

 متر بيشتر شود، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت گردد، كه در 23

 . متر افزايش يابد38آن صورت اين فاصله مي تواند حداكثر به 
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 30لكان خروج تا معبر عمـومي نبايـد از        طول راه تخليه خروج، از انتهاي دوربند پ        -3-1-10-1-7

 .متر بيشتر باشد

 

 اتاق، بايد مجهز به تسهيالت روشنايي     25تمام هتلها و خوابگاههاي داراي بيش از         -3-1-10-1-8

 .  به بيرون بنا در تراز همكف راه داشته باشند"اضطراري باشند، مگر آنكه هر اتاق مستقيما

 

-3ايد داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب مطابق بنـدهاي           تمام راههاي خروج ب    -3-1-10-1-9

 . باشند9-1-3 و 1-8

 

  بناهاي آپارتماني -3-1-10-2

 2-1-3راههاي خروج در بناهاي آپارتماني بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندها              - 3-1-10-2-1

 . و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3تا 

 

در درون واحدهاي مسكوني، استفاده از پله هاي قوسي با رعايت مفاد منـدرج در                - 3-1-10-2-2

 .، مجاز خواهد بود5-3-4-1-3 و استفاده از پله هاي مارپيچ با رعايت مفاد بند 4-3-4-1-3بند 

 

هر واحد مسكوني بايد دست كم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسي داشـته                  - 3-1-10-2-3

 دسترسـي   " كه اسـتثنائا   5-2-10-1-3 يا   4-2-10-1-3ارد مشخص شده در بند      باشد، مگر در مو   

 .به يك خروج، مجاز شمرده شده است

 

 فقط به يك خروج، دسترسي      "در موارد زير، هر واحد مسكوني مي تواند استثنائا         - 3-1-10-2-4

 :داشته باشد

 .حياط مربوط شود به خيابان يا "واحد مسكوني از طريق يك درگاه خروج، مستقيما) الف

 كه حداكثر به دو واحد      4-4-1-3 بند   ان خارجي مطابق   به يك پلك   "واحد مسكوني، مستقيما  ) ب    

 .باشد مسكوني واقع در يك طبقه اختصاص دارد، دسترسي داشته

 سـاعت مقـاوم حريـق و        1واحد مسكوني، داراي يك پلكان مختص به خود بوده كه بـا موانـع               ) ج    

 .بخشها جدا شده باشدبدون بازشو از ديگر 
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 متـر،   18 طبقه باالتر از همكف، به ارتفاع حداكثر         5هر بناي آپارتماني با حداكثر       - 3-1-10-2-5

تواند فقط يـك       مي " واحد مسكوني در هر طبقه به شرط تطبيق با ضوابط زير، استثنائا            4با حداكثر   

 :پلكان خروج داشته باشد

 دوربنـدي شـده باشـد و     " ساعت مقاومت، كـامال    1حداقل  پلكان خروج توسط موانع حريق با       ) الف

 ساعت محافظت حريق، تمـام بازشـوهاي واقـع بـين دوربنـد              1درهاي حريق خود بسته شو با نرخ        

 .پلكان و آن بنا را محافظت كنند

 .پلكان خروج، بيش از نيم طبقه پائين تر از تراز تخليه خروج ادامه نداشته باشد) ب

 سـاعت مقاومـت   1ان دسترس خروج مورد استفاده واقع مي شـوند، حـداقل   راهروهايي كه بعنو  ) ج

 .حريق داشته باشند

 . متر بيشتر نباشد10فاصله عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج، از ) د

٣ساختارهاي افقي و قائم جدا كننده واحدهاي مسكوني، حداقل داراي           ) ه

�

ـ     رخ مقاومـت    سـاعت ن

 .حريق باشد

 

در مواردي كه تمامي بنا به شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز شود، تعداد طبقات بنا را                 : استثنا

هاي خارجي بنا به تعداد كافي پنجره         توان تا يك طبقه افزايش داد، مشروط برآنكه اوالً در جداره            مي

يز بنـا بـه شـبكه بارنـده خودكـار در كـاهش              نشاني فراهم بوده، ثانياً تجه      در دسترس ماموران آتش   

 .خطرات حريق موثر واقع گردد

 

 متـر   10دسترسهاي خروج هاي مختلف نبايد مسير مشتركي بـه طـول بـيش از                -3-1-10-2-6

داشته باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شـده محافظـت شـود كـه در آن                     

طـول مـسير عبـور در درون        .  متر افـزايش يابـد     15 حداكثر به     اين طول مي تواند    "صورت استثنائا 

 .شود واحدهاي مسكوني مستقل، در اين اندازه گيريها ملحوظ نمي

 

 متر مي باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط 10حداكثر طول مجاز راهروهاي بن بست   -3-1-10-2-7

 اين طول مـي توانـد بـه         "ئاشبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود كه در آن صورت، استثنا           

 . متر افزايش يابد15
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در داخل واحدهاي مسكوني مستقل، فاصله عبوري تا رسيدن به راهروي دسترس             -3-1-10-2-8

 متر بيشتر شود، مگر در مواردي كه بنا توسط شبكه بارنده خودكـار تائيـد شـده    23خروج، نبايد از    

 . متر افزايش يابد38صله مي تواند حداكثر به  اين فا"شود كه در آن صورت استثنائا محافظت مي

 

تعداد و موقعيت خروجها بايد به گونه اي باشد كه در راهروهاي دسـترس خـروج،              -3-1-10-2-9

 متر بيشتر نـشود، مگـر       30فاصله بين در ورودي هر واحد مسكوني تا نزديكترين خروج، حداكثر از             

شده محافظت شود كه در آن صـورت فاصـله مـورد            آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد         

 "طول راهروهاي بيروني دسترس خروج نيـز اسـتثنائا  .  متر افزايش يابد60نظر مي تواند حداكثر به   

 متر افزايش يابد، مشروط بر آنكه ايمني آنها مورد تائيد مقام قانوني مسئول              60مي تواند حداكثر به     

 .قرار گيرد

 

 طبقه ارتفاع، بايـد داراي     3 واحد مسكوني يا     12ي آپارتماني با بيش از      تمام بناها  -3-1-10-2-10

 بـه بيـرون بنـا در تـراز     "تسهيالت روشنايي اضطراري باشند، مگر آنكه هر واحد مسكوني، مستقيما      

 .همكف راه خروج داشته باشد

 

ند، در تمام بناهاي آپارتماني كه طبق مقررات، داراي بـيش از يـك خـروج هـست                 -3-1-10-2-11

 .راههاي خروج بايد داراي روشنايي كافي و عالئم مناسب مطابق ضوابط اين مقررات باشند

 

 

  اقامتگاهها و بناهاي مسافر پذير-3-1-10-3

همه اقامتگاهها، مسافرخانه ها، شبانه روزيها و پانسيونهايي كه به منظـور اقامـت               - 3-1-10-3-1

 بيشتر طرح شوند، و نيـز تمـام منـازل بـا همـين                نفر و  16موقت يا طوالني اشخاص و براي پذيرش      

گنجايش و بيشتر كه به اين منظور تغيير و تبديل يافته و اتاقهاي آنهـا بـصورت كرايـه اي و مجـزا                       

مورد استفاده قرار گيرد، بايد به طور متناسب داراي راههاي خروج و فـرار مطـابق ضـوابط عمـومي                    

ــدر   ــصاصي منـ ــوابط اختـ ــررات و ضـ ــن مقـ ــدرج در ايـ ــدهاي منـ ــي2-3-10-1-3ج در بنـ   الـ

در مواردي كه اين گروه بناها سطح زيربناي كمتري داشته و گنجايش آنهـا   .  باشند 3-1-10-3-11

ــر منــدرج در بنــدهاي   16از  ــا12-3-10-1-3 نفــر كمتــر باشــد، مقــررات اختــصاصي ســاده ت   ت

 .، مالك عمل خواهد بود3-1-10-3-18
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 دقيقـه   20 كمك ديوارهاي با مقاومت در برابـر حريـق           هاي داخلي بايد به     پلكان - 3-1-10-3-2

 .دوربندي شده و درهاي آن مقاوم دود و خود بسته شو باشند

 

بايد برابر ظرفيت   ) همتراز معبر عمومي  (مجموع ظرفيت خروجهاي طبقه همكف       - 3-1-10-3-3

ها و شـيبراههاي   الزم براي بار متصرف اين طبقه، به اضافه مجموع ظرفيتهاي مقرر شده براي پلكان      

 .منتهي به طبقه همكف در نظر گرفته شود

 

 نفـر   50عرض راهروهاي عمومي بايد متناسب با بار متصرف بوده، براي كمتـر از               - 3-1-10-3-4

 . سانتيمتر در نظر گرفته شود110 سانتيمتر و براي بيشتر از آن حداقل 90حداقل 

 

از تخليـه خـروج كـه بـه مقاصـد عمـومي             در هر طبقه، از جمله طبقات زيـر تـر          - 3-1-10-3-5

 .ساختمان به تصرف درآيند، بايد حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشد

 

موقعيت خروجها بايد به گونه اي طرح شود كه در راهروهاي عمـومي، از جلـوي                 - 3-1-10-3-6

اردي كـه  در مـو . در هر اتاق، دسترسي به خروجها تا حد ممكن در دو جهت متفـاوت فـراهم باشـد            

 متر بيشتر در    10براي دسترسي به خروجها مسير مشتركي وجود دارد، طول مسير مشترك نبايد از            

 .نظر گرفته شود

 متـر مربـع بايـد حـداقل دو در           185هر اتاق يا هر فضاي بـا مـساحت بـيش از              - 3-1-10-3-7

 .دسترس خروج، دور از هم داشته باشد

 

ايد به گونه اي در نظر گرفته شـود كـه در راهروهـاي              تعداد و موقعيت خروجها ب     - 3-1-10-3-8

 متـر تجـاوز     30دسترس خروج، فاصله بين در هر اتاق يا هر فضا تا نزديكتـرين خـروج، حـداكثر از                   

ننمايد، مگر آنكه تمام راه دسترس خروج و كليه بخشهاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري كـه                   

 4هاي   ساعت براي ساختمان2 طبقه، و معادل 3اي تا ه  ساعت براي ساختمان   1مقاومت آن معادل    

طبقه و بيشتر مي باشد، از بقيه بنا جدا شده باشد و تمام بنا با شـبكه بارنـده خودكـار تائيـد شـده                      

طـول  .  متر افـزايش يابـد     60محافظت شود كه در آن صورت، فاصله مورد نظر مي تواند حداكثر به              

 متر افزايش يابد، مـشروط بـر        60 مي تواند حداكثر به      "نائاراههاي بيروني دسترس خروج نيز، استث     

 .آنكه ايمني آنها مورد تائيد مقام قانوني مسئول قرار گيرد
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در داخل هر اتاق يا سوئيت يا هر واحد زندگي، حداكثر فاصـله تـا يـك راهـروي                    - 3-1-10-3-9

بكه بارنـده خودكـار تائيـد     متر بيشتر باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط شـ   23دسترس خروج نبايد از     

 . متر افزايش يابد38شده محافظت گردد كه در آن صورت، اين فاصله مي تواند حداكثر به 

 

 اتاق بايد مجهز به تسهيالت روشـنايي اضـطراري          25تمام بناهاي داراي بيش از       -3-1-10-3-10

 . به بيرون بنا در تراز همكف راه داشته باشد"باشند، مگر آنكه هر اتاق مستقيما

 

-3همه راههاي خروج بايد داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب مطابق بندهاي              -3-1-10-3-11

 . باشند9-1-3 و 1-8

 

در بناهاي مسافرپذير كوچك، هر اتاق يا فضاي خواب بايد به يك راه فرار ايمـن                 -3-1-10-3-12

اين راه، الزامي به تبعيت از ضوابط راههاي خروج ندارد،          . منتهي به بيرون بنا، دسترسي داشته باشد      

ي دسترسـي اتاقهـا   . اما بايد به گونه اي طرح شود كه از كنار بازهاي قائم محافظت نشده عبور نكند               

باالتر يا  پائين تر از تراز تخليه خروج فقط بايد از طريق پلكان داخلي دوربندي شده، پلكان بيروني،                   

 .يا خروج افقي تأمين گردد

 

هر اتاق خواب يا فضاي زندگي در بناهاي مسافرپذير كوچك بايد عالوه بر آنچـه                -3-1-10-3-13

-10-1-3گر مطابق مفاد مندرج در بنـد         شرح داده شد، يك راه فرار دي       12-3-10-1-3كه در بند    

 به بيـرون بنـا در سـطح         " نيز داشته باشد، مگر آنكه آن اتاق يا فضا از طريق يك در، مستقيما              4-3

زمين يا به پاگرد يك پلكان بيروني مربوط شود، كه در آن صورت راه ثانويه فـرار ضـرورتي نخواهـد          

 .داشت
 

 مترمربـع و    185طبقـات بـا مـساحت بيـشتر از          در بناهاي مسافرپذير كوچـك،       -3-1-10-3-14

ايـن دو راه دور از      .  متر تا راه ايمن فرار، بايد دو راه فرار داشته باشـند            23اتاقهاي با فاصله بيشتر از      

در مواردي كـه    . يكديگر بوده و به گونه اي طرح شوند كه هر دو به طور معمول قابل استفاده باشند                

 راه دوم ضـرورتي نخواهـد       "ار تائيد شده محافظت شود، اسـتثنائا      تمام بنا توسط شبكه بارنده خودك     

 .داشت
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 20هاي داخلي واقع در بناهاي مسافرپذير كوچك بايد با سـاختار حـداقل              پلكان -3-1-10-3-15

دقيقه مقاوم حريق دوربندي شده و بازشـوهاي آنهـا توسـط درهـاي مقـاوم حريـق خودبـسته شـو                      

 . محافظت گردد
 

 70بناهاي مسافرپذير كوچك، عرض هيچ يك از بخـشهاي راه فـرار نبايـد از           در   -3-1-10-3-16

 سـانتيمتر   60 عرض درهاي توالتها و حمامها را  مـي تـوان حـداقل               "استثنائا. سانتيمتر كمتر باشد  

 .اختيار نمود
 

در بناهاي مسافرپذير كوچك، استفاده از پله هاي قوسي شكل بـا رعايـت مفـاد                 -3-1-10-3-17

 . مجاز خواهد بود6-4-4-1-3بند 
 

تـوان بـا       در مورد اتاقهـاي مـستقل مـي        "در بناهاي مسافرپذير كوچك، استثنائا     -3-1-10-3-18

 . از درهاي با قفل كليدخور استفاده نمود7-2-4-1-3رعايت مفاد بند 
 

  خانه هاي يك يا دو خانواري -3-1-10-4

و خانواري بايد حسب مورد بـا ضـوابط         راههاي خروج و فرار در خانه هاي يك يا د          - 3-1-10-4-1

 . و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 الي 2-1-3عمومي در بندهاي 

در هر خانه يا واحد زندگي داراي دو اتاق و بيشتر، براي هر  اتاق خواب يا فـضاي        - 3-1-10-4-2

ه يك روش محـافظتي مناسـب در نظـر          زندگي بايد حداقل دو امكان فرار يا يك امكان فرار به اضاف           

هيچ يك از اتاقهاي خواب يا فضاهاي زندگي نبايد فقط از طريق نردبان، پلكان تاشو يـا                 . گرفته شود 

دريچه قابل دسترس باشند، دست كم يكي از امكانات فرار بايد درگاه يا راه پله اي باشد كه ارتبـاط                    

راه فرار دوم و يا روش . يابان يا زمين تأمين نمايدبدون مانع واحد زندگي را به بيرون بنا در سطح خ     

 :محافظتي معادل آن بايد حسب مورد با يكي از موارد زير مطابقت داشته باشد

 يك در، راه پله، راهرو يا هال كه از راه فرار اصلي مجزا و دور بوده و بتواند ارتباط بدون مانعي                      )الف

 . نمايدبه بيرون بنا در سطح خيابان يا زمين تأمين

 يك راه عبور از ميان فضاهاي مجاور يا هر راه فرار تائيد شده، مشروط بر آنكه در طول راه، هيچ   )ب

دري كه در معرض قفل شدن قرار دارد وجود نداشته و تمـام مـسير از راه فـرار اصـلي مجـزا و دور                         

 .باشد

سيله خاص ديگر، قابل بـاز       يك پنجره يا در بيروني كه از سمت داخل بدون نياز به كليد يا هر و                )ج

 سـانتيمتر ارتفـاع و يـا        105 سـانتيمتر عـرض و       50شدن بوده و بازشوي آن به طور مفيد حـداقل           
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همچنـين لبـه پـائيني بازشـو نبايـد          .  سانتيمتر ارتفاع داشته باشد    60 سانتيمتر عرض و     90حداقل  

 در، فقط در مـوارد زيـر مـي          اين پنجره يا  .  سانتيمتر از كف اتاق باالتر واقع شده باشد        110بيش از   

 :تواند به عنوان راه فرار دوم مورد قبول واقع شود

 . متري از سطح زمين واقع شده باشد6لبه بااليي بازشوي پنجره در فاصله حداكثر ) 1

 براي گروه امداد يا نيروهـاي آتـش         " با توجه به نوع امكانات آتش نشاني، پنجره مستقيما         )2

 . موضوع مورد تائيد مقام قانوني مسئول واقع گرددنشاني قابل دسترس باشد و

 . پنجره يا در به يك بالكن بيروني باز شود)3

 دقيقـه مقـاوم حريـق از تمـام ديگـر      20 اتاق خواب يا فضاي زندگي توسط ساختاري با حـداقل   )د

 دقيقه مقاومت حريق و حـداقل امكـان       20بخشهاي آن واحد مسكوني جدا شده و به دري كه براي            

همچنـين تمهيـدات الزم بـه منظـور         . ت دود طراحي و به طور متناسب نصب شده، مجهز شـود           نش

 .تخليه دود و تأمين هواي تازه براي متصرفان در نظر گرفته شده باشد

راه فرار دوم يا روش محافظتي معادل آن، تنها در صورتي ضروري نخواهد بـود كـه اتـاق خـواب يـا             

شود به گونـه اي كـه از آن طريـق       به بيرون بنا باز مي     "تقيمافضاي زندگي داراي دري باشد كه مس      

 . بتوان به سطح زمين يا معبر عمومي راه يافت

 

 185براي هر طبقه از هر واحد مسكوني يـا فـضاي زنـدگي كـه مـساحت آن از                     - 3-1-10-4-3

يد دو راه فـرار      متر بيشتر باشد، با    23مترمربع بيشتر بوده يا فاصله دسترسي آن به راه فرار اصلي از             

 .دور از هم پيش بيني شود

  

هيچ يك از مسيرهاي مقرر شده به عنوان خروج يا راه فرار اصلي از هـر اتـاق بـه       - 3-1-10-4-4

. بيرون بنا، نبايد از ميان اتاق يا آپارتماني كه تحت كنترل فوري متصرفان اتاق قرارندارد، عبور كنـد             

هايي مانند حمام و توالت كـه در معـرض قفـل شـدن قـرار                همچنين اين مسيرها نبايد از ميان فضا      

 .دارند، بگذرند

 

در توالتهـا و    .  سـانتيمتر اسـت    70حداقل عرض درهاي واقـع در راههـاي فـرار،            - 3-1-10-4-5

 . سانتيمتر در نظر گرفته شود60 مي تواند به عرض حداقل "حمامها استثنائا
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وقخانه ها بايـد از نـوعي باشـد كـه كودكـان             انتخاب چفت در رختكن ها يا صند       - 3-1-10-4-6

همچنين قفل در حمامها بايد داراي طرحـي باشـد          . بتوانند در را از سمت داخل به راحتي باز كنند         

 .كه در مواقع اضطرار بتوان در قفل شده را از سمت بيرون باز نمود

 

ارتفاع و كف پله ها     در خانه هاي يك يا دو خانواري، اندازه هاي مربوط به عرض،              - 3-1-10-4-7

 مي باشد و در داخل هر واحد زنـدگي، اسـتفاده از پلـه هـاي                 5-4-4-1-3تابع مفاد مندرج در بند      

 و استفاده از پله هاي مارپيچ با رعايت مفـاد           6-4-4-1-3قوسي شكل با رعايت مفاد مندرج در بند         

 . مجاز خواهد بود7-4-4-1-3مندرج در بند 

 

 فرهنگي /آموزشي تصرفهاي ههاي خروج در ضوابط اختصاصي را-3-1-11

فرهنگـي بايـد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در             / راههاي خروج در تصرفهاي آموزشي     -3-1-11-1

 . و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 تا 2-1-3بندهاي 

 

 دبـستان   فضاهاي مورد استفاده كودكان پيش از دبستان و دانش آمـوزان سـال اول              -3-1-11-2

بايد فقط در تراز تخليه و اتاقهاي مورد استفاده دانش آموزان سال دوم دبستان، حداكثر يك طبقـه                  

 .باالتر از تراز تخليه خروج واقع شوند

.  سانتيمتر عرض مفيد داشـته باشـند       185راهروهاي دسترس خروج بايد دست كم        -3-1-11-3

گر، چه به صورت ثابـت و چـه بـه صـورت قابـل               استقرار هر نوع آبخوري يا تجهيزات و تأسيسات دي        

 185انتقال در راهروهاي دسترس خروج به شرطي مجاز خواهد بود كه عرض مفيد راه به كمتـر از                   

 .سانتيمتر كاهش نيابد

 

همچنين هر اتاق يا  . در هر طبقه بايد حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشند             -3-1-11-4

 مترمربع بايد حداقل از طريق دو درگـاه دور از   95ا سطحي بيش از      نفر ي  50فضا با ظرفيت بيش از      

 .هم به راهروهاي دسترس خروج منتهي به خروجهاي دور از هم مربوط شود

 

 . متر داشته باشد6در راهروهاي دسترس خروج، هيچ بن بستي نبايد طولي بيش از  -3-1-11-5
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ج باز مي شوند، بايد عقب تـر از ديـوار           درهاي لواليي اگر به راهروهاي دسترس خرو       -3-1-11-6

 درجـه   180راهرو قرار گيرند كه با ترافيك راهرو برخورد نكننـد، در غيـر اينـصورت الزم اسـت بـا                     

باز شدن درها در هر وضـع و حالـت نبايـد عـرض     . چرخش بتوانند بر روي ديوار راهرو مستقر شوند      

 . دهدخروج مقرر شده براي راهروها را به كمتر از نصف كاهش 

 

 سـانتيمتر عـرض مفيـد       110راهروهاي دسترسي به رديفهاي صندلي بايد حـداقل          -3-1-11-7

داشته باشند، مگر آنكه راهرو از يك طرف با ديوار مجاور باشد كه در آن صورت عرض مفيد آن مي                    

 صـندلي در    60راهروهايي كه براي دسترسي به حـداكثر        .  سانتيمتر كاهش يابد   90تواند به حداقل    

آرايـش و   .  سـانتيمتر عـرض مفيـد داشـته باشـند          75توانند حداقل      مي "ظر گرفته شوند، استثنائا   ن

 6موقعيت راهروها و صندلي ها در هر حال بايد به گونه اي باشد كه بين صندلي و راهـرو، حـداكثر        

 .صندلي وجود داشته باشد

 

ه خروج استفاده شـوند، فقـط       در مواردي كه راهروها يا بالكنهاي بيروني به عنوان را          -3-1-11-8

دست انداز يا جانپناه مناسب مي تواند ارتباط آنها را با هواي آزاد جدا كند و بايد از دو سمت مقابل                     

بالكنهايي كه با شيشه و مصالح نظير آن دوربندي شـوند، از لحـاظ              . به خروجهاي امن مربوط شوند    

 .ررات راههاي داخلي خواهند بودضوابط راه خروج، راهروهاي داخلي محسوب شده و تابع مق

 

هاي خروج مربوط بـه آنهـا بايـد سـاختار مقـاوم               راهروها و بالكنهاي بيروني و پلكان      -3-1-11-9

همچنين كف آنها بايد صلب و بدون       . حريق با مقاومتي حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند         

اهرو يا بالكن بيروني منتهي به خـود        هاي خارجي چنانچه دست كم برابر عرض ر         پلكان. سوراخ باشد 

از ديوارهاي بنا فاصله داشته باشند، نيازي بـه محافظـت در برابـر حريـق هـاي ناشـي از درون بنـا                        

 . نخواهند داشت

 

 45فرهنگي، طول دسترسهاي خروج از هر نقطه بنا نبايد از           / در تصرفهاي آموزشي   -3-1-11-10

بكه بارنده خودكار تائيـد شـده محافظـت شـود، كـه در آن               متر بيشتر شود، مگر آنكه تمام بنا با ش        

 . متر افزايش يابد60 اين طول مي تواند به حداكثر "صورت استثنائا
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هر اتاق درس و هر فضا واقع در طبقه اي پائين تر از تراز تخليه خروج كه به قـصد                     -3-1-11-11

در سـطح   ( به بيرون بنا     "تقيماآموزش مورد استفاده قرار گيرد، بايد دست كم به يك خروج كه مس            

 .شود، دسترسي داشته باشد منجر مي) تخليه خروج

 

فرهنگي، درهاي واقع در راههاي خروج الزامـي و همچنـين           / در تصرفهاي آموزشي   -3-1-11-12

 متصرف و بيشتر نبايد داراي قفل و ديگر وسـايل بازدارنـده           100درهاي واقع در فضاهاي تجمعي با       

قفل دار كردن ساير درها با رعايت ضوابط        . 7-2-4-1-3ايت ضوابط مندرج در بند      باشند، مگر با رع   

 .اين مقررات مجاز است، مشروط بر آنكه هر در، حداكثر داراي يك قفل يا وسيله بازدارنده باشد

 

فرهنگي، هر اتاق، فضا يا كالس درس كه به عناوين مختلف          / در تصرفهاي آموزشي   -3-1-11-13

موزشي قرار گيرد، به منظور اجراي عمليات اضـطراري نجـات و ايجـاد تهويـه، بايـد                  مورد استفاده آ  

ج مطابقـت   -2-4-10-1-3داراي پنجره بوده و پنجره يا پنجره هاي آن با ضـوابط منـدرج در بنـد                  

 سانتيمتري از كف تمام شده نصب       135چفت و بست پنجره ها بايد حداكثر در ارتفاع          . داشته باشد 

 با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شوند، و نيز اتاقهـا و فـضاهايي                " تماما بناهايي كه . شود

كه داراي دست كم يك درگاه خروج در سطح زمين و به بيرون بنا باشند، از ايـن قاعـده مـستثني                      

 .خواهند بود

 

فرهنگي، تمام فضاهاي مـشروح در زيـر بايـد بـه روشـنايي              / در تصرفهاي آموزشي   -3-1-11-14

 :اري مجهز باشنداضطر

 .ها و راهروهاي داخلي تمام پلكان) الف

همه فضاهايي كه به طور معمول تحت تصرف قرار دارند، به استثناي فضاهاي اداري، كالسهاي                ) ب

 .بزرگ عمومي، انبارها و موتورخانه ها

 .تمام فضاهاي قابل انعطاف و مرتبط) ج

 .تمام بخش هاي دوربسته و بدون پنجره) د

 

فرهنگي، راههاي خروج بايـد داراي عاليـم مناسـب مطـابق      / در تصرفهاي آموزشي   -3-1-11-15

 باشند، مگر آنكه موقعيت خروجها براي تمام متصرفان، مـشخص و آشـنا              9-1-3 و   8-1-3بندهاي  

 . باشد
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 مراقبتي / وج در تصرفهاي درماني ضوابط اختصاصي راههاي خر-3-1-12

   تصرفهاي مراقبت تندرستي-3-1-12-1

 راههاي خروج در تصرفهاي مراقبت تندرستي بايد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در                 -3-1-12-1-1

 .، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 تا 2-1-3بندهاي 

 

 در بيمارستانها و مراكز درماني يا مراقبـت پزشـكي، راهروهـا، مـسيرهاي عبـور و                  -3-1-12-1-2

ان دسترس خروج الزامي بيماران مورد استفاده قرار مي گيرند، بايـد حـداقل              شيبراههايي كه به عنو   

راهروها، مسيرهاي عبور و شـيبراههاي سـاير فـضاها كـه            .  سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند     245

 . سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند110توانند حداقل  فقط مورد استفاده كاركنان هستند، مي

 

نگهداري سالمندان، عقب مانـدگان ذهنـي و بيمـاران روانـي، راهروهـا،               در مراكز    -3-1-12-1-3

مسيرهاي عبور و شيبراههايي كه به عنوان دسترس خروج الزامي بيماران مـورد اسـتفاده قـرار مـي      

راهروها، مسيرهاي عبور و شـيبراههاي      .  سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند     185گيرند، بايد حداقل    

 سـانتيمتر عـرض مفيـد       110توانند حداقل     استفاده كاركنان هستند، مي   ساير فضاها كه فقط مورد      

 .داشته باشند

 

 حداقل عرض مفيد درها در مسيرهاي خروج از اتاقهاي خواب بيماران و فـضاهاي               -3-1-12-1-4

اري و  تشخيص و درمان، اتاقهاي راديوگرافي، اتاقهـاي عمـل، اتاقهـاي فيزيـوتراپي و اتاقهـاي نگهـد                 

 .الف خواهد بود-12 -1-3 جدولدكان، تابعپرستاري از كو

 

 حداقل عرض مفيد درها در تصرفهاي مراقبت تندرستي   الف-12-1-3جدول 

 حداقل عرض الزم نوع تصرف

 بخشهاي بستري و تحت پرستاري

بخش نوزادان، بخشهاي رواني و مراكز نگهداري عقب 

 مانده هاي ذهني

 بخشهاي اداري و مورد استفاده كاركنان

 سانتيمتر 105

    سانتيمتر90

    سانتيمتر85
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 در تصرفهاي مراقبت تندرستي، هر طبقه يا هر منطقه حريق بايـد دسـت كـم دو                  -3-1-12-1-5

 :خروج مجزا و دور از هم داشته باشد و حداقل يكي از دو خروج مورد نظر بايد

  يك درگاه منتهي به بيرون بنا:الف

  يك پلكان:ب

  يك دوربند مانع دود:ج

  يك شيبراه:د

  يا يك گذرگاه خروج::هـ

مناطق حريق كه خروجهايي مطابق اين مشخصات نداشته باشند، به عنوان بخشي از منطقـه               . باشد

مجاور كه با ضـوابط خروجـي افقـي تفكيـك شـده و داراي چنـين خروجهـايي هـستند، محـسوب             

 .شد خواهند

. باشد  و دور از هم دسترسي داشته       هر منطقه دود بايد دست كم به دو خروج مجزا          -3-1-12-1-6

در اين موارد، راه خروج مي تواند از درون منطقه هاي دود مجاور بگذرد ولي نبايـد مجـدداً از درون                    

 .منطقه مبدا عبور نمايد

 

 هر فضاي خواب و هر فضاي قابل زيست بايد داراي دري باشد كه به طور مستقيم -3-1-12-1-7

در مـورد   . ، يا به يك راهروي دسـترس خـروج بـاز شـود            )رگاه خروج د(به بيرون بنا در سطح زمين       

 مي تواند از طريق يك فـضاي  "اتاقهاي خواب بيماران، دستيابي به راهروي دسترس خروج، استثنائا       

واسطه، مانند اتاق نشيمن يا انتظار انجام پذيرد، مشروط بر آنكه اتاق خواب، مورد استفادة حـداكثر                 

 مـي توانـد از      " مورد ساير اتاقها، دستيابي به راهروي دسترس خروج، استثنائا         در.  بيمار قرار گيرد   8

طريق يك يا چند فضاي واسطه، مانند دفتر كار و غيره فراهم شود، مشروط بـر آنكـه هـيچ يـك از                       

 .فضاهاي واسطه از نوع پرمخاطره نباشد

 

كـه بـراي بـستري      مترمربـع    95 هر فضا يا هر سوئيت با سطح زيربنـاي بـيش از              -3-1-12-1-8

. گيرد، بايد دست كم دو در دسترس خـروج دور از هـم داشـته باشـد                  بيماران مورد استفاده قرار مي    

 مترمربع بايد حـداقل دو در دسـترس خـروج    230ساير فضاها يا سوئيتها با داشتن سطحي بيش از   

 .دور از هم داشته باشند
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تقسيم كننده هاي غيرسوختني و يا بـا        توانند توسط      سالنها و فضاهاي بستري مي     -3-1-12-1-9

قابليت سوختن محدود، به بخشهاي كوچكتر تفكيك شوند، مشروط بر آنكه نوع آرايش فضا به گونه                

فضاهايي كه به اين . اي طراحي شود كه امكان نظارت مستقيم و مداوم پرستاران مراقب فراهم باشد      

 .داشته باشندبع  مترمر460از ترتيب تفكيك مي شوند نبايد مساحتي بيش 

 

تواننـد توسـط       سالنها و فضاهاي غير بستري با شرايط مندرج در اين بخـش مـي              -3-1-12-1-10

تقسيم كننده هاي غير سوختني، يا با قابليت سوختن محدود، به بخشهاي كوچكتر تفكيك شـوند،                

در مـورد آنهـا      مترمربع بيشتر نبوده و يكي از دو ضابطه زير           930مشروط بر آنكه سطح كلي آنها از        

 :رعايت گردد

 . متر باشد15حداكثر طول راه عبور از هر نقطه تا درگاه منجر به راهروي دسترس خروج ) الف

 .باشد بيش از يك فضاي واسطه بين سالن و راهروي دسترس خروج وجود نداشته) ب

ننـد،   تمام راهروهاي دسترس خروج بايد بدون آنكه از فضاي واسـطه اي عبـور ك               -3-1-12-1-11

 .دست كم به دو خروج تائيد شده منجر شوند

 

 خروجها و دسترسهاي خروج بايد به گونه اي طرح و تنظيم شـوند كـه در طـول                -3-1-12-1-12

 . متر وجود نداشته باشد9راه خروج، هيچ بن بستي به طول بيش از 

 

يا خروجها،   در تسهيالت مراقبت تندرستي، فاصله نقاط مختلف تا درهاي خروج            -3-1-12-1-13

 :حسب مورد نبايد از مقادير مشخص شده در زير بيشتر باشد

 . متر45طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر ) الف

 . متر60طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداكثر ) ب

 هـاي مـشخص     در مواردي كه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، فاصله             

 . متر افزايش يابند15توانند حداكثر تا  ، مي"ب" و "الف"شده در 

فاصله پيمايش از هر نقطه داخل فضاي بستري تا درگاه منجر به راهرو دسترس خروج، حداكثر                ) ج

 . متر15

تـا يـك در دسـترس خـروج،         ) سـوئيت (فاصله پيمايش از هر نقطه در درون هر مجموعـه اتـاق             ) د

 متـر   45، مشروط بر آنكه كل طول دسترس خروج از هر نقطـه تـا يـك خـروج، از                     متر 30حداكثر  

 .بيشتر نشود
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 در تسهيالت مراقبت تندرستي، هر يك از دو سمت خروجهاي افقي بايد حـسب               -3-1-12-1-14

مورد به ازاي هر يك از بيماران يا متصرفان داراي سطحي مطابق مقادير مـشخص شـده در جـدول                    

ين منظور سطح مورد نيـاز مـي توانـد بخـشي از راهروهـا، اتاقهـاي بيمـاران،                   بد. ب باشد -3-1-12

اتاقهاي معالجه و درمان، سرسراها يا فضاهاي غذاخوري عمـومي و ديگـر مكانهـاي كـم مخـاطره را                    

 .شامل شود

 

 حداقل سطح مورد نياز در هر طرف خروجهاي افقي به ازاي شخص يا تخت   ب-12-1-3جدول 

 )مترمربع(  نيازسطح مورد نوع تصرف

بيمارستانها و مراكز نگهداري و پرستاري 

 بيماران ذهني و جسمي

مراكز نگهداري سالمندان، عقب ماندگان 

ذهني، بيماران رواني و بيماران داراي رژيم 

 دارويي

طبقاتي كه هيچ گونه بيمار بستري در آنها 

 .شود نگهداري نمي

  به ازاي هر بيمار8/2

 

  به ازاي هر تخت4/1

 

 

 به ازاي هر نفر با احتساب تعداد 6/0

 كل متصرفان دو طرف خروج افقي

 

 سانتيمتر و بيشتر از هر دو طرف        245 خروجهاي افقي كه با راهروهاي به عرض         -3-1-12-1-15

كه هر لنگـه آن     ) بدون وادار مياني  (مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد توسط درهاي دو لنگه لواليي            

شود، يـا توسـط درهـاي     متر عرض مفيد داشته و در جهت مخالف ديگري باز مي    سانتي 105حداقل  

 . سانتيمتر محافظت شوند210كشويي افقي با عرض مفيد حداقل 

 

 سانتيمتر از هـر  245 سانتيمتر تا 185 خروجهاي افقي كه با راهروهاي به عرض    -3-1-12-1-16

كه هر  ) بدون وادار مياني  (دو لنگه لواليي    دو طرف مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد توسط درهاي           

شـود، يـا توسـط         سانتيمتر عرض مفيد داشته و در جهت مخالف ديگري باز مي           80لنگه آن حداقل    

 . سانتيمتر محافظت شوند160درهاي كشويي افقي با عرض مفيد حداقل 

 

تواننـد   ي خروجهاي افقي كه فقط از يك طرف مورد استفاده قرار مـي گيرنـد، مـ    -3-1-12-1-17

 . سانتيمتر داشته باشند105با عرض مفيد حداقل ) يا كشويي افقي(درهاي يك لنگه لواليي 
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 توانـد تـا      در تسهيالت مراقبت تندرستي، حداكثر ظرفيت خروجهـاي افقـي مـي            -3-1-12-1-18

٢

٣

ظرفيت خروجهاي منتهـي    تقليل  .  كل ظرفيت خروجهاي الزم براي تمام بنا در نظر گرفته شود           

١به بيرون بنا به كمتر از 

٣

 . ظرفيت كل خروجهاي الزم براي بنا، مجاز نخواهد بود

 

تائيـد شـده    ) با چشم انداز بيروني   ( هر خروج افقي بايد داراي يك پنجره چشمي          -3-1-12-1-19

 .باشد

 

تدارك روشنايي اضطراري و عاليم مناسـب     در تمام تسهيالت مراقبت تندرستي،       -3-1-12-1-20

 . الزامي است9-1-3 و 8-1-3براي راههاي خروج، مطابق بندهاي 

 

 درهاي اتاقهاي خواب بيماران نبايد داراي قفلهاي كليددار باشد، مگر آنكه قفل از      -3-1-12-1-21

داخـل، تـأثير يـا      نوعي انتخاب گردد كه كليد آن فقط از سمت راهرو مورد استفاده قرار گيـرد و از                  

در مواردي كه ضرورتهاي درماني يا مالحظات امنيتـي ايجـاب           . محدوديتي در خروج به وجود نيايد     

كند بيماراني تحت نظر نگهداري شوند، استفاده از قفل مجاز است، مـشروط بـر آنكـه كليـد در                      مي

 .تمام اوقات شبانه روز در اختيار مأمور مراقب باشد

 

از قفل يا هرگونه زبانه كه الزمه باز كردن آن، كليد يا وسيله اي خـاص                 استفاده   -3-1-12-1-22

باشد، بر روي درهاي واقع در مسيرهاي خروج الزامي ممنوع است، مگر در بخشهاي بهداشت روانـي    

درهايي كه در مسيرهاي خروج الزامي واقـع نـشوند،          . 23-1-12-1-3بند  ا رعايت مفاد مندرج در      ب

 .ند داراي قفل باشندتوان در صورت لزوم مي

 

 در هر يك از تسهيالت مراقبت تندرستي يا بخشي از آنها كه قفـل شـدن درهـا        -3-1-12-1-23

اساس ضوابط اين مقررات مجاز اعالم شده، بايد تدابير مطمئني كـه در مواقـع اضـطراري، انتقـال               بر

 كنترل و آزاد كردن قفلها      به اين منظور،  . فوري بيماران را به قسمتهاي امن مقدور سازد، اتخاذ شود         

 .از راه دور، يا فراهم نمودن امكان حضور دايم و دسترسي فوري مراقبان به شاه كليد، الزامي است

 

ها، خروجهاي افقي، موانـع دود         درهاي واقع در گذرگاههاي خروج، دوربند پلكان       -3-1-12-1-24

رمخانـه هـا و اتاقهـاي تأسيـسات و          يا دوربند فضاهاي مخاطره آميز، به اسـتثناي موتورخانـه هـا، گ            
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توانند از نوع خودكار بسته شو انتخاب شده و باز بمانند، مشروط بر آنكه نظام         تجهيزات مكانيكي مي  

 .خودكار بسته شدن آنها مورد تائيد مقام قانوني مسئول قرار گيرد

ي شوند كـه    ها بايد به گونه اي نصب و نگهدار         درهاي خودكار بسته شو واقع در دوربند پلكان       

با فرمان بسته شدن هر يك از آنها در هر طبقه، كليه درهاي پلكان در تمام طبقات به طور همزمان                    

توانند به دلخواه در بخشهاي مجزا يا در تمام بنا به طـور همزمـان بـسته                   ساير درها مي  . بسته شوند 

 .شوند

 

 )تحت نظري( تصرفهاي مراقبت بازداشتي -3-1-12-2

هاي خروج در تصرفهاي مراقبت بازداشتي بايد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در                 راه -3-1-12-2-1

 . و ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 الي 2-1-3بندهاي 

 

 راهروها، مسيرهاي عبور و شيبراههايي كه به عنـوان دسـترس خـروج يـا خـروج                 -3-1-12-2-2

 .نتيمتر عرض مفيد داشته باشند سا110مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد حداقل 

 

 در تصرفهاي مراقبت بازداشتي، هر طبقه از بنا بايد دست كـم دو خـروج مجـزا و       -3-1-12-2-3

همچنين متصرفان هر منطقه دود و هر منطقه حريق بايد به دو خروج مجزا              . دور از هم داشته باشد    

دود كـه بـه منظـور پنـاه دهـي           هر منطقه حريق و هر منطقـه        . و دور از هم دسترسي داشته باشند      

 .متصرفان در شرايط اضطراري پيش بيني شده، بايد حداقل به يك خروج تائيد شده راه داشته باشد

 

 به بيرون بنا مربوط نيست، بايد       " هر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، مستقيما        -3-1-12-2-4

ه، ماننـد اتـاق فعاليتهـاي       به يك راهروي دسترس خروج متصل باشد و تنها وجود يك فضاي واسط            

روزانه يا فضاي فعاليتهاي گروهي يا ديگر فضاهاي عمومي، بين اتاقهاي خواب و راهروهاي دسترس               

 به اين گونـه فـضاهاي واسـطه    "توانند مستقيما  اتاقهاي خواب يك نفره مي    . خروج، مجاز خواهد بود   

 .ندراه داشته و با آنها حداكثر تا يك طبقه اختالف سطح داشته باش

 

 راهروها، فضاهاي ارتباطي و ديگر مسيرهاي عبور كه به عنـوان دسـترس خـروج                -3-1-12-2-5

در .  متـر داشـته باشـند      15مورد استفاده قرار مي گيرنـد، نبايـد بـن بـستهايي بـه طـول بـيش از                    
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بازداشتگاهها و زندانها كه آزادي حركت محدود و انتقال بازداشتيها از بخشي به بخش ديگر، تحـت                 

 . متر بيشتر باشد6ر و كنترل نگهبانان  مي باشد، حداكثر طول بن بستهاي ذكر شده نبايد از نظ

 

 متر داشته 15 راههاي دسترسي به خروجها نبايد مسير مشتركي به طول بيش از    -3-1-12-2-6

باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شـود، كـه در آن صـورت                    

 . متر افزايش يابد30ثر طول مسير مشترك مي تواند به حداك

 

 در مسيرهاي خروج، وجود يك اتاقك بازرسي مجاز خواهد بود، مشروط بـر آنكـه          -3-1-12-2-7

تدابير الزم براي عبور كنترل نشده و بدون مانع متصرفان از درون اتاقك در شرايط اضطراري، اتخاذ                 

 .شود

 

ت بازداشتي، فاصله نقاط مختلف تا درهاي دسترس خـروج يـا      در تصرفهاي مراقب   -3-1-12-2-8

 :خروجها، حسب مورد نبايد از مقاديري كه در زير مشخص شده بيشتر باشد

 . متر30طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر ) الف

 . متر45طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداكثر ) ب  

ز هر نقطه از هر اتاق خواب تا جلوي در همان اتاق در راهروي دسترس خـروج،                 فاصله عبوري ا  ) ج    

 . متر15حداكثر 

 

 :موارد استثنا

 توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شوند، مقـادير منـدرج در              "در بناهايي كه تماما   ) 1

 . متر افزايش يابد15توانند حداكثر تا   مي"ب" و "الف"موارد 

 متـر افـزايش يابـد       30مي تواند حداكثر بـه      “ ج”ههاي نوع باز فاصله ذكر شده در بند         در خوابگا ) 2

در مـواردي كـه ايـن       . مشروط بر آنكه ديوارهاي دور بند خوابگاه داراي ساختار دودبندي شده باشد           

 متر بيشتر باشد، حداقل دو در دسترس خروج دور از هم در خوابگاه مورد نيـاز خواهـد   15فاصله از  

 .بود

 

تواننـد بـه عنـوان تخليـه           در تصرفهاي مراقبت بازداشتي، حياط هاي داخلي نمي        -3-1-12-2-9

توانند به يك حياط تخليه خروج دوربندي شده با ديوار           خروجها مي . خروج مورد استفاده قرار گيرند    

 بر حيـاط، ديوارهـاي خـارجي مربـوط بـه            4 بر از    2يا حصار منتهي شوند، مشروط بر آنكه حداكثر         
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حياط هاي دوربندي شده اي كه به ايـن         . همان بنا بوده و برهاي ديگر، حصار محوطه به شمار آيند          

منظور مورد استفاده واقع شوند، بايد آنچنان وسعتي داشته باشند كه به ازاي هر يـك از متـصرفان                   

 .م باشد متري تا ديوارهاي خارجي بنا فراه15 مترمربع سطح در فاصله حداقل 5/1تمام بنا، معادل 

 الزامــي نبــوده و تمــام 4-3-1-3 در تــصرفهاي مراقبــت بازداشــتي رعايــت بنــد -3-1-12-2-10

 50توانند از طريق تخليه خروج به بيرون بنـا منتهـي شـوند مـشروط برآنكـه حـداكثر                      خروجها مي 

 .درصد آنها به منطقه اي كه با ديوار يك ساعت مقاوم حريق مجزا گرديده، تخليه شوند

 

 در تصرفهاي مراقبت بازداشتي، فضاهايي كه فقط مورد استفاده كارمنـدان واقـع              -3-1-12-2-11

 .توانند داراي پله هاي مارپيچ باشند  مي7-4-4-1-3مي شوند، با رعايت ضوابط مندرج در بند 

 

 در تصرفهاي مراقبت بازداشتي، در دو طرف هر خروج افقي بايد به ازاي هر نفـر،    -3-1-12-2-12

 .مترمربع سطح پيش بيني شود 6/0حداقل 

 

 درصد ظرفيت  100توانند تا      در تصرفهاي مراقبت بازداشتي، خروجهاي افقي مي       -3-1-12-2-13

خروج مقرر شده را شامل شوند، مشروط بر آنكه حداقل يك خروج امن، غير از خروج افقي از طريق           

 .ديگر منطقه هاي حريق در دسترس و قابل استفاده باشد

 

 درهاي اتاقهاي خواب اشخاص مقيم در تصرفهاي مراقبت بازداشتي بايد حـداقل            -3-1-12-2-14

 . سانتيمتر عرض مفيد داشته باشد70

 

توانند با قفل     كنند،  مي     درهايي كه فضاهاي پناه دهي را به بيرون بنا مربوط مي           -3-1-12-2-15

 از راه دور كنترل و باز       16-2-12-1-3در نظر گرفته شوند و قفل آنها مطابق ضوابط مندرج در بند             

توانند قفل كليدخور داشته باشند، مشروط بر آنكـه كليـد آنهـا               همچنين اين درها مي   . و بسته شود  

 .همواره در اختيار و دسترس مأموران مراقب بوده و از بيرون هم قابل  باز شدن باشد

 

ههاي خروج بايد همراه بـا   هرگونه نظام كنترل از راه دور براي قفلهاي واقع در را           -3-1-12-2-16

. تمهيدات ويژه اي كه عملكرد درست و باز شدن بموقع آنها را تضمين مي كند، به كار گرفته شـود                   

همچنين در مواردي كه تخليه كامل متصرفان يك منطقه حريق به يك فضاي پناه دهـي، مـستلزم                  

 نظريـات مقـام قـانوني        قفل كنترل از راه دور باشد، كـسب موافقـت و تـأمين             10باز كردن بيش از     
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 مـورد   2مسئول الزامي است و چنانچه درها با كليد باز شوند، تنوع كليـدهاي مـورد نيـاز، نبايـد از                     

 .بيشتر شود
 

 هر در يا قفل كه از راه دور باز شود، بايد به گونه اي ساخته، نـصب و نگهـداري                     -3-1-12-2-17

همچنـين بـراي    . يز قابل باز شدن باشـد     گردد كه در صورت قطع برق، به روش دستي يا مكانيكي ن           

 ثانيه  10تأمين انرژي مورد نياز اين نوع درها يا قفلها، پيش بيني ژنراتور برق اضطراري كه حداكثر                 

 سـاعت كـار كنـد الزامـي اسـت، مگـر آنكـه در كـل                  5/1پس از قطع برق وارد مدار شده و حداقل          

 . عدد كمتر باشند10 از مجموعه، تعداد درهايي كه از راه دور كنترل مي شوند،
 

شود، نبايد در صورت       درهايي كه در شرايط اضطراري قفل آنها از راه دور باز مي            -3-1-12-2-18

بسته شدن تصادفي، دوباره قفل شوند، مگر آنكه موقعيت در به گونه اي باشد كه قفل شدن آن، راه                   

 .خروج عمومي را مسدود نكند
 

بازداشتي، راههاي خروج در تمام فضاها و محوطه هايي كه           در تصرفهاي مراقبت     -3-1-12-2-19

 و  8-1-3در معرض استفاده و دسترس عموم قرار دارند، بايد داراي عاليم مناسب مطـابق بنـدهاي                 

 . باشند3-1-9

 

  ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي تجمعي -3-1-13

ضوابط عمومي مندرج در بنـدهاي   راههاي خروج در تصرفهاي تجمعي بايد عالوه بر          -3-1-13-1

 .، با ضوابط اختصاصي اين بخش نيز مطابقت داشته باشند9-1-3 الي 3-1-2
 

بر اساس ضوابط اين مقررات، تمام بناهاي تجمعي بر حسب بـار متـصرف، بـه سـه                   -3-1-13-2

 :گروه به شرح زير دسته بندي مي شوند
 

 تعداد متصرفان بناي تجمعي

 گروه الف

 گروه ب

  جگروه

 
  نفر1000بيش از 

  نفر1000 تا 301

      نفر300 تا 50
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، نصب درهاي كشويي يا كركره اي با ريل         "ب" و   "الف"در تصرفهاي تجمعي گروه      -3-1-13-3

بازارهاي ( فقط در بناهاي تجاري      "ج"در تصرفهاي تجمعي گروه     . افقي يا عمودي مجاز نخواهد بود     

خروج اصـلي  /  درگاه ورود"، استثنائا12-2-4-1-3 در بند  ، به شرط رعايت مفاد مندرج     )سرپوشيده

 .مي تواند كركره يا در كشويي با ريل افقي يا عمودي داشته باشد

 

 .در تصرفهاي تجمعي، درهاي واقع در راههاي خروج الزامي نبايد داراي قفل باشند -3-1-13-4

 

 :موارد استثنا

-1-3نفر، به شرط رعايت مفاد مندرج در بنـد           500در تصرفهاي تجمعي با بار متصرف حداكثر        ) 1

 .تواند داراي قفل كليدخور باشد خروج اصلي مي/ ، فقط درگاه ورود4-2-7

 نفر كمتر است، به شرط رعايت مفـاد  100در تصرفهاي تجمعي، فضاهايي كه بار متصرف آنها از        ) 2

 فضاهايي كه بـار متـصرف       .توانند درهايي با قفل ساده داشته باشند         مي 7-2-4-1-3مندرج در بند    

توانند درهايي با قفـل سـاده داشـته باشـند، مـشروط بـر آنكـه                    نفر يا بيشتر باشد نيز مي      100آنها  

طراحي آنها ويژه استفاده در مواقع اضطراري بوده و چگونگي باز شدن زبانه يا قفل، مورد تائيد مقام                  

 .قانوني مسئول قرار گيرد

 

-1-3ستفاده از درهاي گردان با رعايت مفاد مندرج در بنـد     در تصرفهاي تجمعي، ا    -3-1-13-5

 . مجاز خواهد بود4-2-11

 

يا هر وسيله محـدود     (در تصرفهاي تجمعي، نصب كنترل كننده هاي ورود و خروج            -3-1-13-6

در مسير راههاي خروج كه به هر ترتيب مـانع عملكـرد سـريع خـروج               ) يا ممنوع كننده عبور انسان    

 .ر شده را كاهش دهد، ممنوع استشود و يا عرض مقر

 

در آن گروه از تصرفهاي تجمعي، مانند تئاترها، سينماها و ديگر فضاهاي با عملكرد               -3-1-13-7

باشـد، ظرفيـت خـروج بايـد مطـابق       مشابه كه به طور كلي جايگاه آنها ثابت و رديف بندي شده مي         

 .الف تعيين گردد-13-1-3مقادير مندرج در جدول
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 ها هاي تجمعي برحسب تعداد صندلي ظرفيت راه خروج در تصرف   الف-13-1-3جدول 

 ) ثانيه200: زمان اسمي تخليه(

 عرض مفيد راه خروج به ازاي هر صندلي

 )سانتيمتر(
 )ثانيه( تخليه اسمي زمان تعداد صندليها

 هاي خروج پله و پلكان راه
گذرگاهها، شيبراهها و 

 درگاههاي خروج

بدون محدوديت 

 ر تعدادبه ه
200 75/0 5/0 

 

در تصرفهاي تجمعي، طراحي راههاي خروج بايد به گونه اي صورت گيرد كه زمان               -3-1-13-8

در تئاترها و سالنهاي بزرگ اپرا و تـصرفهاي         .  ثانيه تجاوز نكند   200اسمي تخليه كامل متصرفان، از      

ت جايگاههـا در برابـر دود،       تجمعي مشابه، مقام قانوني مسئول مي تواند پس از اطمينان از محافظـ            

زمان تخليه متصرفان را متناسب با تجهيزات حفاظتي، حـداكثر در حـد مقـادير مـشخص شـده در              

 .ب افزايش دهد-13-1-3جدول 

 

 ها ظرفيت راه خروج در تصرفهاي تجمعي برحسب تعداد صندلي   ب-13-1-3جدول 

 ) ثانيه200بيش از : زمان اسمي تخليه(

عرض مفيد راه خروج به ازاي هر 

 )سانتيمتر(صندلي  
 تعداد صندليها

 تخليه اسمي زمان

راه پله و  )ثانيه(

 هاي خروج پلكان

ساير خروجها، مسير 

 افقي يا شيبدار

2000 200 75/0 5/0 

5000 260 5/0 4/0 

10000 360 35/0 25/0 

15000 460 25/0 2/0 

20000 560 2/0 15/0 

 1/0 15/0 660  يا بيشتر25000

 

خروج اصلي با عرض كافي بـراي اسـتفاده دسـت           / هر تصرف تجمعي بايد يك ورود      -3-1-13-9

كم نيمي از كل متصرفان بنا، حداقل برابر يا مجموع عرض مقرر شده براي تمام راهروهاي ارتباطي،                 
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خـروج اصـلي بايـد در تـراز         / اين ورود . گذرگاههاي خروج و راه پله هاي منجر به خود، داشته باشد          

هـر يـك از     .  به خيابان منتهي گـردد     "يه خروج واقع شده يا از طريق راه پله يا شيبراه مستقيما           تخل

سطوح و طبقات واقع در تراز غير تخليه خروج نيز بايد از طريق يـك دسـترس خـروج بـا ظرفيـت                       

 .خروج اصلي بنا مرتبط شوند/  درصد بار متصرف همان سطح يا طبقه، به ورود50كافي براي 

خـروج اصـلي مـوردي نداشـته يـا          /  در آن گروه تصرفهاي تجمعـي كـه طـرح ورود           "استثنائا

تشخيص موقعيت آن براي متصرفان به سادگي ممكـن نباشـد، ماننـد اسـتاديومها و محوطـه هـاي           

توانند در پيرامون بنا توزيع شوند، مشروط بر    ورزشي يا ترمينالهاي مسافري و نظاير آن، خروجها مي        

 درصد بيشتر از آنچه براي بار متصرف كل بنا الزم است در نظر گرفته               17ها  آنكه مجموع ظرفيت آن   

 .شود

 

/ در هر تصرف تجمعي، هر يك از سطوح و طبقات بايد عالوه بر دسترسي بـه ورود                 -3-1-13-10

٢استفـاده  وجهاي ديگري با عرض كافـي براي       خروج اصلي، خر  

٣

ح يـا    مجموع بار متصرف آن سـط      

خـروج اصـلي بنـا دور    / هر يك از خروجها بايد تا حد امكان از يكـديگر و از ورود          . طبقه داشته باشد  

بوده و از طريق راهروهاي ارتباطي عرضي يا كناري، مطابق ضوابط اين مقـررات، بـه تخليـه خـروج                    

 .منتهي شود

 

 :موارد استثنا

ج بايد براي استفاده دست كـم نيمـي   شود، عرض هر خرو در مواردي كه فقط دو خروج مقرر مي    ) 1

 .از تعداد كل متصرفان بنا در نظر گرفته شود

خروج اصلي موردي نداشته يا تـشخيص موقعيـت         / در آن گروه تصرفهاي تجمعي كه طرح ورود       ) 2

آن براي متصرفان به سادگي ممكن نباشد، مانند استاديوم ها و محوطه هاي ورزشي يا ترمينالهـاي                 

توانند در پيرامون بنا توزيع شوند، مشروط بر آنكه مجموع ظرفيت             آن، خروجها مي  مسافري و نظاير    

 .  درصد بيشتر از آنچه كه براي بار متصرف كل بنا الزم است، در نظر گرفته شود17آنها 

 

 راه خروج تا حد امكان مجـزا و دور از  4 بايد حداقل "الف"تصرفهاي تجمعي گروه    -3-1-13-11

 راه خروج تـا حـد امكـان مجـزا و     3 بايد حداقل "ب"تصرفهاي تجمعي گروه    . نديكديگر داشته باش  

 نفر يـا كمتـر باشـد، كـه در آن            500دور از يكديگر داشته باشند، مگر آنكه تعداد كل متصرفان بنا            

عرض مفيد هيچ يك از ايـن راههـاي خـروج           .  راه خروج دور از هم نياز خواهد بود        2صورت حداقل   
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 بـه دو خـروج      "، چنانچه مـستقيما   "ج"هر تصرف تجمعي گروه     . يمتر كمتر باشد   سانت 110نبايد از   

مجزا راه ندارد، بايد حداقل از طريق دو درگاه جداگانه و دور از هم به راهرو يا فضاي ديگري منتهي                    

شود كه آن راهرو يا فضا به عنوان دسترس خروج، از دو جهت مختلف بـه دو خـروج مجـزا و دور از      

 .ددهم مربوط گر

 

 نفر بيـشتر نباشـد،      50بالكنهاي داخلي يا ميان طبقه هايي كه بار متصرف آنها از             -3-1-13-12

 .اين راه خروج مي تواند به طبقه زير   منتهي شود. توانند فقط يك راه خروج داشته باشند مي

 نفـر باشـد، بايـد       100 تـا    51بالكنهاي داخلي يا ميان طبقه هايي كه بار متصرف آنهـا بـين              

 .توانند به طبقه زير منتهي شوند اين دو راه خروج مي. حداقل دو راه خروج دور از هم داشته باشند

 نفر بيشتر است، يـك طبقـه        100بالكنهاي داخلي يا ميان طبقه هايي كه بار متصرف آنها از             

افي مجزا محسوب شده و بايد مطابق ضوابط اين مقررات براي آنها راههاي خروج به تعداد و عرض ك

 .در نظر گرفته شود

 

رديفهايي كه در دو انتهاي خود به راهرو يا درگاه منجر مي شـوند، بايـد حـداكثر                   -3-1-13-13

 سـانتيمتر   30در اين رديفها عرض مفيد راهروي بين صـندليها حـداقل            .  صندلي باشند  100داراي  

ندلي هـاي پـانزدهم بـه       از ص ( عدد در هر رديف      14تعيين شده و بايد به ازاي هر صندلي بيشتر از           

 . سانتيمتر بيشتر باشد55 سانتيمتر افزايش يابد، اما الزامي ندارد كه اين عرض از 8/0، معادل )بعد

 

رديفهايي كه فقط در يك انتها به راهرو يا درگاه منجر مـي شـوند، عـرض مفيـد                     -3-1-13-14

د بـه ازاي هـر صـندلي        بايـ )  سانتيمتر تعيين شـده اسـت      30كه حداقل   (راهروي بين هر دو رديف      

 سانتيمتر افزايش يابـد، امـا      5/1، معادل   )هاي هشتم به بعد     از صندلي ( عدد در هر رديف      7بيشتر از   

 .  سانتيمتر بيشتر باشد55لزومي ندارد كه اين عرض از 

 

براي تعيين بار متصرف در فضاهايي كه داراي نيمكت ها يا صندلي هاي يكسره و                -3-1-13-15

 سانتيمتر از طول نيمكت، يك نفر متصرف محاسـبه خواهـد            45باشند، به ازاي هر     بدون دسته مي    

در اين سالنها چنانچه نيمكت يا سكوها بدون پشتي در نظر گرفته شوند، فاصله پشت تا پـشت           . شد

 . سانتيمتر كمتر باشد55هر دو رديف نيمكت يا سكو نبايد از 
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 مجـاز و    "باز و بسته شـو    "ر با دسته هاي     در تصرفهاي تجمعي، صندلي هاي تحري      -3-1-13-16

قابل استفاده نخواهد بود، مگر آنكه در حالت باز بودن، دسته تحرير آنها با تمام ضـوابط مربـوط بـه                     

حداقل فاصله مفيد بين دو رديف صندلي پشت سر هم، منـدرج در ايـن مقـررات مطابقـت داشـته                     

يق با همين ضوابط، قابل استفاده و مجـاز         صندلي هاي با دسته ثابت نيز فقط در صورت تطب         . باشند

 . خواهند بود

 

راهروهاي بين رديف صندلي ها بايد به يك راهروي عرضي، يا به يك در يـا يـك                   -3-1-13-17

 .راهرو مياني صندلي ها كه به يك خروج دسترسي دارد منتهي شوند

 

 . تر است م6در تصرفهاي تجمعي، حداكثر طول مجاز رديفهاي بن بست،  -3-1-13-18

 

 طول بيشتر نيز براي رديفهاي بن بست پذيرفتني است، مشروط بـر آنكـه حـداكثر تعـداد                   :استثنا

 عـدد تجـاوز نكـرده و بـراي          24صندلي هايي كه بين راهرو و انتهاي رديف بن بست قرار دارنـد، از               

 عـرض   سـانتيمتر بـه  6/0به ازاي هر صـندلي  ) شمارش از انتهاي رديف(صندلي هاي هشتم به بعد   

 .اضافه شود)  سانتيمتر30(مفيد رديف 

 

در جايگاههايي كه ترتيب چيدن صندلي ها همانند تئاتر و نظاير آن است، حداقل               -3-1-13-19

 :عرض مفيد راهروها بايد حسب مورد از مقادير زير كمتر نباشد

 انتيمتر س120راهروهايي كه صندلي ها در هر دو طرف آنها قرار دارند، / در مورد پله) الف

  سانتيمتر90راهروهايي كه صندلي ها فقط در يك طرف آنها قرار دارند، / در مورد پله) ب 

  سانتيمتر105در مورد راهروهاي افقي يا شيبداري كه صندلي ها در دو طرف آنها قرار دارند، ) ج  

 90رنـد،  در مورد راهروهاي افقي يا شيبداري كه صندلي ها فقـط در يـك طـرف آنهـا قـرار دا                  ) د    

 سانتيمتر

در مورد راهروهايي كه توسط دست انداز بخشبندي مـي شـوند، فاصـله بـين دسـت انـداز يـا                      ) هـ

  سانتيمتر60جانپناه تا صندلي ها، 

 

در مواردي كه صندلي هاي غيرثابت در مرز راهروها چيده مي شوند، عرض مقـرر                -3-1-13-20

 :ر زير افزايش يابدشده براي راهروها بايد مطابق مقادير مشخص شده د
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  سانتيمتر50شود،           در مواردي كه فقط در يك طرف راهرو صندلي چيده مي)الف

  سانتيمتر95                شود،  در مواردي كه در هر دو طرف راهرو صندلي چيده مي)ب

 

 شـود  در تمام تصرفهاي تجمعي، موقعيت و تعداد خروجها بايد به گونه اي انتخاب      -3-1-13-21

 متر بيـشتر نباشـد، مگـر آنكـه          45كه حداكثر طول دسترس خروج از هر نقطه بنا تا يك خروج، از              

تمام بنا به شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز شود، كه در آن صورت ايـن طـول مـي توانـد بـه                        

 . متر افزايش يابد60حداكثر 

 

 طبقـه يـا تـرازي كـه ورودي          بر اساس ضوابط اين مقررات، در تصرفهاي تجمعي،        -3-1-13-22

 .اصلي بنا در آن قرار دارد، تراز تخليه خروج محسوب خواهد شد

 

در مواردي كه جلوي ورودي اصلي در بيرون بنـاي يـك تـصرف تجمعـي، ايـوان                   -3-1-13-23

قرار گرفته باشد، چه در سطحي باالتر و چه در سطحي پائين تر از تراز ورودي اصـلي، تـراز                    ) تراس(

 :ن ايوان مي تواند به عنوان تراز تخليه خروج محسوب شود، مشروط بر آنكهسطح كف اي

. ايوان مورد نظر، دست كم برابر مجموع عرض خروجهاي منتهي به خود، طـول داشـته باشـد                 ) الف

 سـانتيمتر كمتـر     150شود، در هر حـال نبايـد از           اين طول كه به طور موازي با بنا اندازه گرفته مي          

 .باشد

 .مورد نظر، دست كم برابر مجموع عرض خروجهاي منتهي به خود، عرض داشته باشدايوان ) ب  

 . متر كمتر باشد3شود، در هر حال نبايد از   اين عرض كه عمود بر بنا اندازه گرفته مي

وط بـه  كنند بايد مطابق ضوابط مربـ  هاي الزامي كه اين ايوان را به سطح زمين مربوط مي         پلكان )ج  

 متـر بـا بنـا       3 از نوع محافظت شده بوده يا حـداقل          6-3-4-1-3 بند    مندرج در  هاي خارجي   پلكان

 .فاصله داشته باشند

 

جايگاهها و بالكنهايي كه باالتر از طبقه اصلي تصرف تجمعي قرار گيرند بايـد دور                -3-1-13-24

 سانتيمتر 65ل تا دور لبه هاي مشرف به سالن اصلي يا تاالر، داراي ديواره يا نرده اي به ارتفاع حداق            

 سانتيمتر نسبت 75با اختالف ارتفاع بيش از (همچنين، هر رديف صندلي كه در كنار پرتگاه      . باشند

 .قرار گيرد نيز بايد نرده اي با همين ارتفاع داشته باشد) به كف پائيني

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 ��

 سانتيمتر  90حداقل  ) روبروي عرض راهرو  (ارتفاع نرده هاي انتهاي راهروهاي افقي يا شيبدار         

 . سانتيمتر خواهد بود105راهروها حداقل /  ارتفاع نرده هاي انتهاي پلهو

 سـانتيمتر ارتفـاع باشـند، مگـر آنكـه           65راهروهاي عرضي نيز بايد داراي نرده اي با حـداقل           

 . سانتيمتر از كف راهروهاي عرضي باالتر واقع شود60پشتي صندلي هاي رديف جلو، دست كم 

 

ين مقررات، در تصرفهاي تجمعـي، راههـاي خـروج بايـد داراي             بر اساس ضوابط ا    -3-1-13-25

 . باشند9-1-3 و 8-1-3روشنايي كافي و عالئم مناسب مطابق بندهاي 

 

 .در تصرفهاي تجمعي، تدارك روشنايي اضطراري الزامي است -3-1-13-26

 

 حرفه اي /  ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي اداري-3-1-14

حرفـه اي بايـد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در              / خروج در تـصرفهاي اداري    راههاي   -3-1-14-1

 .، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 الي 2-1-3بندهاي 

 

ها و شيبراههاي داخلي چنانچه به عنوان راههـاي   حرفه اي، پلكان/ در بناهاي اداري   -3-1-14-2

 3-3-3-1-3استفاده قرار گيرند، بايد مطابق ضوابط بند        خروج الزامي براي بيش از يك طبقه مورد         

 .دوربندي شوند

 

چنانچـه  ) زيرزمينهـا (حرفه اي، طبقات پائين تر از طبق همكـف          / در بناهاي اداري   -3-1-14-3

موتورخانه و ديگر تسهيالت خدماتي بنا مورد استفاده قرار گيرند و به عنـوان              / فقط به عنوان انباري   

 تواننــد خروجهــايي مطــابق ضــوابط منــدرج در بنــد      صرف نــشوند، مــي حرفــه اي تــ / اداري

 . داشته باشند3-1-17

 

حرفـه اي، نـصب قفـل كليـدخور روي درهـاي راه خـروج بـه                 / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-4

خروج، درهايي هستند كه    / درهاي اصلي  ورود   . خروج مجاز نخواهد بود   /استثناي درهاي اصلي ورود   

يـت ضـوابط منـدرج در       اين درها نيز  فقط با رعا      . ايد در موقع كار باز باشند     به ضرورت نوع تصرف ب    

 .توانند قفل كليدخور داشته باشند مي 7-2-4-1-3بند
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حرفه اي، استفاده از پله هاي مارپيچ با رعايت ضـوابط منـدرج             / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-5

 . مجاز خواهد بود7-4-4-1-3در بند 

 

هـا و شـبكه      حرفه اي، استفاده از درهاي كشويي افقي يا كركره        / اداريدر تصرفهاي    -3-1-14-6

 هــاي بــا ريــل قــائم بــه عنــوان بخــشي از راه خــروج الزامــي، بــا رعايــت ضــوابط منــدرج در بنــد 

 . مجاز خواهد بود3-1-4-2-12

 

 112حرفه اي، عرض مفيد هيچ قسمت از راه خـروج نبايـد از              / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-7

 .ر كمتر در نظر گرفته شودسانتيمت

 

همتـراز  (حرفه اي، مجموع ظرفيت خروجهـاي طبقـه همكـف           / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-8

بايد برابر ظرفيت الزم براي بار متصرف اين طبقه به اضافه مجموع ظرفيتهـاي مقـرر                ) معبر عمومي 

 .ودها و شيبراههاي خروج منتهي به طبقه همكف در نظر گرفته ش شده براي پلكان

 

حرفه اي، هر فضا در هـر طبقـه از بنـا، از جملـه طبقـات زيـر                   / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-9

حرفه اي مورد استفاده قرار گيرد، تأمين حداقل دو خروج مجزا           / همكف، چنانچه براي مقاصد اداري    

 .براي آن الزامي خواهد بود

 

 :موارد استثنا

 نفر مي تواند فقط به يـك خـروج دسترسـي            100از  هر اتاق يا فضا با متصرفاني به تعداد كمتر           )1

 :داشته باشد، مشروط بر آنكه

 به بيرون بنا منتهـي شـده و مجمـوع طـول             " خروج مورد نظر در تراز تخليه خروج، مستقيما        )الف

 متـر بيـشتر   30شود، از  راهي كه از هر نقطه اتاق يا فضا از طريق اين خروج تا بيرون بنا پيموده مي      

 . نشود

 متـر بـا آن      5/4تواننـد     نانچه اين گونه فضاها در طبقه خروج واقع نشده انـد، حـداكثر  مـي                چ )ب  

 "اختالف ارتفاع داشته باشند، كه در اين صورت پلكان مورد اسـتفاده در مـسير خـروج بايـد كـامال                    

 .دوربندي شده و از ساير قسمتهاي بنا جدا شود و هيچگونه بازشوي اضافي نداشته باشد

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 �	

 نفـر متـصرف در هـر        30 طبقه ارتفاع و حـداكثر       3حرفه اي داراي حداكثر     / داريدرتصرفهاي ا  )2

طبقه، مي توان يك خروج مجزا براي هر طبقه در نظر گرفت، مشروط بر آنكـه حـداكثر طـول                    

 متر بيشتر نـشده و خـروج هـر طبقـه            30مسير خروج از هر نقطه در هر طبقه تا بيرون بنا، از             

در ضمن، اين خروجها بايد داراي دوربندي كامل، با    .  قرار نگيرد  براي سطوح ديگر مورد استفاده    

 بـه  "ساختار حداقل يك ساعت مقاوم حريق و درهاي حريق خود بـسته شـو بـوده و مـستقيما             

 .بيرون بنا مربوط شوند

 تواننـد بـه عنـوان       هاي خارجي، چنانچه با ضوابط اين مقررات مطابقت داشته باشند، مـي             پلكان

 . طبقه مورد استفاده قرار گيرند3هر تنها خروج براي 

 

 متر  6حرفه اي، هيچ راهرويي نبايد بن بستي به طول بيش از            / در تصرفهاي اداري   -3-1-14-10

داشته باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيـد شـده محافظـت شـود، كـه در آن       

 . متر باشد15تواند  صورت حداكثر طول بن بستها مي

 

 متـر   23دسترسهاي خروجهاي مختلف نبايد مـسير مـشتركي بـه طـول بـيش از                 -3-1-14-11

داشته باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظـت شـود، كـه در آن                    

 . متر افزايش يابد30 اين طول مي تواند حداكثر به "صورت استثنائا

 

 متــر 60 حــداكثر طــول مجــاز دســترس خــروج، حرفــه اي،/ در تــصرفهاي اداري -3-1-14-12

خواهدبود، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكـار تائيـد شـده محافظـت شـود، كـه در آن                      

 . متر افزايش يابد90، اين طول مي تواند حداكثر به "صورت استثنائا

 

در زيـر  حرفه اي يا بخشهايي از آنها، حسب موارد مشخص شـده    / تصرفهاي اداري  -3-1-14-13

 :بايد داراي روشنايي اضطراري باشند

 . يا چند طبقه باالتر از تراز تخليه خروج باشد2بنا داراي ) الف

 متصرف يا بيشتر، مورد اسـتفاده قـرار         100طبقات باالتر يا پائين تر از تراز تخليه خروج براي            )  ب

 .گيرند

 . گيرد متصرف يا بيشتر، مورد استفاده قرار1000كل بنا براي )  ج 
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 بدون پنجـره طراحـي      "حرفه اي در زيرزمين واقع شده، يا اصوال       / فضاهاي مورد استفاده اداري   ) د    

 .شده باشند

 

حرفه اي، راههـاي خـروج بايـد داراي روشـنايي كـافي و عالئـم               / در بناهاي اداري   -3-1-14-14

 .مناسب مطابق ضوابط اين مقررات باشند

 

 تجاري/ وج در تصرفهاي كسبي ضوابط اختصاصي راههاي خر-3-1-15

تجاري بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي        / راههاي خروج در تصرفهاي كسبي     -3-1-15-1

 .، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند9-1-3 تا 3-1-2

 

هـا يـا شـيبراههاي        تجاري بيش از يك طبقه، تمام پلكان      / در همة تصرفهاي كسبي    -3-1-15-2

هـايي كـه      پلكـان . ي كه به عنوان راه خروج مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد دوربندي شـوند              داخل

 .فقط يك طبقه زيرزمين را به همكف ارتباط مي دهند نياز به دوربندي نخواهند داشت

 

در مواردي كه به دليل موقعيت و شيب زمين و نيز مشخصات طراحـي بنـا، طبقـه               -3-1-15-3

 به معبر عمومي مرتبط شود، " بنا همتراز و از طريق يك درگاه خروج مستقيماروي همكف با بيرون  

. درگاه مزبور مي تواند به عنوان خروج افقي براي طبقه مربوط به خـود مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                     

خـروج اصـلي نيـز قابـل        / چنانچه موقعيت اين گونه درگاهها به گونه اي باشد كـه بـه عنـوان ورود               

طبقه مزبور به عنوان طبقه همكف به شمار آمده و از لحاظ خروج، تابع تمام ضوابط                استفاده باشند،   

 .مشروح در اين مقررات مربوط به طبقات همكف خواهد بود

 

خـروج، اسـتفاده از    / تجاري، در مـورد درگاههـاي اصـلي ورود        / در تصرفهاي كسبي   -3-1-15-4

 . مجاز خواهد بود7-2-4-1-3ر بند درهاي داراي قفل كليدخور به شرط رعايت ضوابط مندرج د

 

تجاري، استفاده از درهاي كشويي افقي و درها و كركره هـاي            / در تصرفهاي كسبي   -3-1-15-5

 . مجاز خواهد بود12-2-4-1-3ايمني قائم، با رعايت ضوابط مندرج در بند 
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بط منـدرج   هاي مارپيچ با رعايت ضوا      تجاري، استفاده از پلكان   / در تصرفهاي كسبي   -3-1-15-6

 . مجاز خواهد بود7-4-4-1-3در بند 

 

در فروشگاهها، مجموع ظرفيت خروجهاي طبقه همكف بايد برابر ظرفيت الزم براي       -3-1-15-7

ها و شيبراههاي منتهي بـه   بار متصرف اين طبقه، به اضافه مجموع ظرفيتهاي مقرر شده براي پلكان   

 .طبقه همكف در نظر گرفته شود

 

تجاري، هر طبقه و هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات زير             / رفهاي كسبي در تص  -3-1-15-8

 .همكف، بايد حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد

 

 مترمربع، چنانچه طول دسترس    280 در فروشگاههاي يك طبقه با مساحت خالص حداكثر          :استثنا

اردي كه تمام اين طبقـه بـا        بود و در مو      متر باشد، داشتن يك خروج مجاز خواهد       23خروج حداكثر   

 . متر افزايش يابد30شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، اين طول  مي تواند به حداكثر 

 متر داشته باشند، مگـر      23دسترسهاي خروج نبايد مسير مشتركي با طول بيش از           -3-1-15-9

 در آن صورت اين طول مـي        آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه           

 . متر افزايش يابد30تواند به حداكثر 

 

 متـر بيـشتر باشـد،       30تجاري، طول دسترس خروج نبايد از       / در تصرفهاي كسبي   -3-1-15-10

مگر آنكه بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صورت اين طـول مـي          

 . متر افزايش يابد60تواند به حداكثر

 

در فروشگاهها، حداقل عرض مفيد راهروهاي منجر به خروجها، بايد معادل عـرض              -3-1-15-11

 . سانتيمتر كمتر نباشد90خروجها بوده و از 

 

 طبقه، همچنين در فروشـگاههاي بـا مـساحت خـالص            3در فروشگاههاي بيش از      -3-1-15-12

 به يك خروج منجر شـود، در        "ا مترمربع، تأمين حداقل يك راه ارتباطي كه مستقيم        2800بيش از   

 . سانتيمتر كمتر در نظر گرفته شود150عرض اين راه نبايد از . هر طبقه ضروري خواهد بود
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در مواردي كه درهاي ورود مشتريان، فقط در يك بر يا يك ديوار خـارجي بنـا در               -3-1-15-13

٢شود، حداقل     نظر گرفته مي  

٣

ج مقرر شده براي بنا بايد در همان ديـوار تـأمين             مجموع عرض خرو   

 . گردد

 

در فروشگاههاي بزرگ، دست كم نيمي از خروجها بايد موقعيتي داشته باشند كه              -3-1-15-14

براي دسترسي به آنها نيازي به عبور از ميان راهروهاي كنترل و پرداخت بهاي اجناس نباشد، و بـه                   

 .رسي به خروجها را مانع شودهر حال هيچ عاملي نبايد راههاي دست

 

در مواردي كه چرخهاي دستي و نظاير آن براي حمـل كـاال در اختيـار مـشتريان        -3-1-15-15

فروشگاهها قرار گيرد، بايد تدابير كافي به منظور حركت و توقف آنها اتخاذ شود تا احتمـال مـسدود           

 .شدن راههاي خروج به حداقل ممكن كاهش يابد

 50دي كه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شـود،              در موار  -3-1-15-16

از طريق يك راهروي تخليه خروج بـه        ) طبقه همكف (توانند در تراز تخليه خروج        درصد خروجها مي  

 .  متر بيشتر نباشد15بيرون بنا تخليه شوند، مشروط بر آنكه طول تخليه خروج از 

 

ري، راههاي خروج بايـد داراي روشـنايي كـافي و عاليـم             تجا/ در تصرفهاي كسبي   -3-1-15-17

در مورد خروجهايي كه از تمام بخشهاي فروشـگاه         .  باشند 9-1-3 و   8-1-3مناسب مطابق بندهاي    

 . نياز به عالمتگذاري نخواهد بود" آشكار و قابل تشخيص باشند، استثنائا"كامال

 

 مترمربع يا بيش از يك طبقـه،        280تمام فروشگاههاي با مساحت خالص بيش از         -3-1-15-18

 .بايد داراي تسهيالت روشنايي اضطراري باشند

 

   ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي صنعتي-3-1-16

راههاي خروج در تصرفهاي صنعتي بايد حسب مورد با ضـوابط عمـومي منـدرج در                 -3-1-16-1

 .قت داشته باشند، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطاب9-1-3 تا 2-1-3بندهاي 
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 نفـر تجـاوز   50در تصرفهاي صنعتي كم مخاطره و معمولي، چنانچه بار متـصرف از           -3-1-16-2

-4-1-3ننمايد، استفاده از درهاي كشويي افقي در راههاي خروج، با رعايت ضوابط مندرج در بنـد                 

 . مجاز خواهد بود2-12

 

-3يچ با رعايت ضوابط مندرج در بند در تصرفهاي صنعتي، استفاده از پله هاي مارپ     -3-1-16-3

 . مجاز خواهد بود1-4-4-7

 

در تصرفهاي صنعتي، چنانچه خروجهاي افقي با دو در حريق محافظت شوند، فقـط           -3-1-16-4

ايـن  . مي تواند از نوع كشويي افقي خودكار بسته شو باشـد          ) نخستين در مسير خروج   (يكي از درها    

ر صورت وقوع حريق با فرمـان تـشخيص دهنـده دود بـه طـور                در به طور معمول باز مانده و فقط د        

نظام خودبسته شوي اين درها بايد مورد تائيد كارشـناس حفاظـت از حريـق             . شود  خودكار بسته مي  

 . در بعدي بايد از نوع خودبسته شو باشد. باشد

ز  متـصرف مجـا  3در تصرفهاي صنعتي، نردبان فرار از حريق براي استفاده حـداكثر      -3-1-16-5

خواهد بود، مشروط بر آنكه ساختار، چگونگي نصب و نوع استفاده از آن مورد تائيـد مقـام مـسئول                     

 .باشد

 

 مي توان از سرسره هاي فرار تائيد شده،         "در تصرفهاي صنعتي پر مخاطره، استثنائا      -3-1-16-6

آشنايي كامـل   به عنوان خروج اضطراري استفاده نمود، مشروط بر آنكه تمام متصرفان با اين وسايل               

 .يافته و به طور منظم با آنها تمرين فرار كنند

 

در تصرفهاي صنعتي، حداقل عرض مفيـد راههـاي خـروج، از ابتـداي دسـترس تـا                  -3-1-16-7

 . سانتيمتر كمتر باشد110انتهاي تخليه خروج، نبايد از 

 

 طبقات پائين در تصرفهاي صنعتي، براي هر طبقه يا هر بخش از هر طبقه، از جمله     -3-1-16-8

تر از تراز تخليه خروج كه براي مقاصد صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد حداقل دو خـروج                   

دور از هم تدارك شود، مگر آنكه تصرف از نوع كم مخاطره يا معمولي بوده و طول دسترس خـروج،                    

 . متر بيشتر نباشد15حداكثر از 
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 نفـر   500قه يا بخشي از آن كـه بـار متـصرف از             در تصرفهاي صنعتي، براي هر طب      -3-1-16-9

 .، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود2-6-1-3بيشتر باشد، بايد به تعداد مشخص شده در بند 

 

در تصرفهاي صنعتي پر مخـاطره، خروجهـا بايـد در محلهـايي تـدارك شـوند كـه                    -3-1-16-10

در تـصرفهاي صـنعتي كـم       . دسترسهاي آنها داراي جهات مختلف و بـدون مـسير مـشترك باشـند             

 . متر مسير مشترك داشته باشند15توانند حداكثر  مخاطره يا معمولي، دسترسهاي خروج مي

 

در تصرفهاي صنعتي پر مخاطره، هيچ بن بستي نبايد وجود داشته باشد و در ساير                -3-1-16-11

 . متر داشته باشند15تصرفهاي صنعتي، بن بستها نبايد طولي بيش از 

 

 متـر بيـشتر     23در تصرفهاي صنعتي پر مخاطره، طول دسـترس خـروج نبايـد از               -3-1-16-12

 120در تصرفهاي صنعتي كم مخاطره يا معمولي، طول دسترس خروج مي تواند حـداكثر بـه                 . شود

 :متر افزايش يابد، مشروط بر آنكه شرايط ذيل تحقق يابد

 .بنا فقط داراي يك طبقه باشد) الف

دسي كافي براي تهويه دود و حرارت اتخـاذ شـده باشـد، بـه نحـوي كـه در                    تدابير فني و مهن   ) ب    

 سـانتيمتر از    180صورت بروز حريق، در تمام طول مسيرهاي خروج، محدوده اي به ارتفاع حـداقل               

 .كف بنا، از آتش و دود مصون بماند تا متصرفان بتوانند به راحتي خود را به خروجهاي امن برسانند

شبكه بارنده خودكار تائيد شده يا ديگر شبكه هاي خودكار اطفاي حريق تائيـد  تمام بنا توسط    ) ج    

 .شده، محافظت شود

در مورد آن دسته از تصرفهاي صنعتي كم مخاطره يا معمولي كه براي منظور ويژه اي طرح و            

به همان هدف مورد استفاده قرار مي گيرند، چنانچه بار متـصرف نيـز بـه طـور نـسبي كـم بـوده و                  

 بدون رعايت موارد    "ين سطح كف، به ماشين آالت و دستگاهها اختصاص يافته باشد، استثنائا           بيشتر

 متر افزايش يابد، و چنانچـه  90 فوق الذكر، طول دسترس خروج مي تواند حداكثر به   "ج" تا   "الف"

 120تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، اين طول مي تواند حـداكثر بـه        

 .تر افزايش يابدم
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تمام تصرفهاي صنعتي، بايد از تسهيالت روشنايي اضطراري برخوردار باشند، مگـر         -3-1-16-13

آنكه ساعات فعاليت و تصرف بنا منحصر به روز بوده و روشنايي الزم براي راههاي خـروج از طريـق                    

 .نورگيرهاي سقفي يا پنجره ها تأمين شود

 

هاي صنعتي بايد داراي روشـنايي كـافي و عاليـم مناسـب             راههاي خروج در تصرف    -3-1-16-14

 . باشند9-1-3 و 8-1-3مطابق بندهاي 

 

  ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي انباري -3-1-17

راههاي خروج در تصرفهاي انباري بايد حسب مورد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در                  -3-1-17-1

 .ي اين بخش مطابقت داشته باشند، و نيز ضوابط اختصاص9-1-3 الي 2-1-3بندهاي 

 نفر، استفاده از درهاي كشويي افقـي        50در تصرفهاي انباري با بار متصرف حداكثر         -3-1-17-2

 .  مجاز خواهد بود12-2-4-1-3بند  ضوابط مندرج در در راههاي خروج، با رعايت

 

-3 مندرج در بند     در تصرفهاي انباري، استفاده از پله هاي مارپيچ با رعايت ضوابط           -3-1-17-3

 . مجاز خواهد بود1-4-4-7

 

در تصرفهاي انباري، چنانچـه خروجهـاي افقـي بـا دو در حريـق محافظـت شـوند،                   -3-1-17-4

نخستين در مسير خروج مي تواند از نوع كشويي افقي خودكار بسته شو انتخاب شده كـه بـه طـور                     

در بعدي  . شود  طور خودكار بسته مي   معمول باز بوده و با فرمان گرفتن از تشخيص دهنده حريق به             

نظام خودبسته شوي اين درها بايد مورد تائيد كارشناس حفاظـت از            . بايد از نوع خودبسته شو باشد     

 . حريق باشد

 

 متـصرف   3در تصرفهاي انباري، نصب نردبان فرار از حريق براي اسـتفاده حـداكثر               -3-1-17-5

جرا و نوع استفاده از آن مورد تائيـد مقـام مـسئول    مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه طرح، ساخت، ا    

 .قرار گيرد
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در تصرفهاي انباري، حداقل عرض مفيد از ابتداي دسترس تا انتهاي تخليه خـروج،               -3-1-17-6

 . سانتيمتر كمتر باشد110نبايد از 

 

بايـد  هر بنا يا هر بخش از يك بنا كه براي مقاصد انباري مورد استفاده قرار گيـرد،                   -3-1-17-7

 .دست كم دو راه خروج دور از هم داشته باشد

 

 :موارد استثنا

در تصرفهاي انباري كم مخاطره، براي هر طبقه يا بخشي از آن، تدارك يك خروج مجاز خواهد                  )1

 .بود

در تصرفهاي انباري با مخاطره معمولي، تدارك يك خروج براي هر طبقه يا بخشي از آن مجـاز                   )2

 متـر در بناهـاي بـدون شـبكه          15ول دسترس خروج، حداكثر از      خواهد بود، مشروط بر آنكه ط     

 متر در بناهايي كه توسـط شـبكه بارنـده خودكـار تائيـد شـده                 30بارنده خودكار، و حداكثر از      

 .محافظت مي شوند، بيشتر نشود

 

 نفـر   500در تصرفهاي انباري، براي هر طبقه يا بخـشي از آن كـه بـار متـصرف از                    -3-1-17-8

 .، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود2-6-1-3ايد به تعداد مشخص شده در بند بيشتر باشد، ب

 

در تصرفهاي انبـاري پـر مخـاطره، خروجهـا بايـد در محلهـايي تـدارك شـوند كـه                -3-1-17-9

بست و بدون مـسير مـشترك        دسترسهاي آنها از هر نقطه، داراي جهات مختلف، بدون راهروهاي بن          

 متـر مـسير     15توانند حداكثر     با مخاطره معمولي، دسترسهاي خروج مي     در تصرفهاي انباري    . باشند

مشترك داشته باشند، چنانچه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شـود، ايـن                 

 از مقـررات  "تصرفهاي انباري كم مخـاطره، اسـتثنائا  .  متر افزايش يابد30طول مي تواند به حداكثر   

 .ودب اين بند معاف خواهند

 

در تصرفهاي انباري، طول دسترسهاي خروج از هر نقطه تا نزديكترين خروج، نبايد         -3-1-17-10

 . متر بيشتر باشد60از 

 

 

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 ��

 :موارد استثنا

 توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظـت شـوند، طـول دسـترس               "در بناهايي كه تماما    )1

 . متر افزايش يابد120خروج مي تواند به حداكثر 

 .فهاي انباري كم مخاطره، طول دسترسهاي خروج محدوديتي ندارددر تصر )2

هر فضا كه به منظور انبار كاالهاي پرمخاطره مورد استفاده قرار گيرد، طول دسترسهاي خـروج                 )3

 متر بيشتر باشد، مگـر آنكـه تمـام فـضا توسـط شـبكه بارنـده                  23در آن از هيچ نقطه نبايد از        

آن صورت طول دسترس خروج مي توانـد حـداكثر بـه     خودكار تائيد شده محافظت شود كه در        

 . متر افزايش يابد30

 

تمام تصرفهاي انباري بايد از تسهيالت روشنايي اضطراري برخـوردار باشـند، مگـر               -3-1-17-11

آنكه ساعات فعاليت و تصرف آنها منحصر به روز بوده و روشنايي مورد نياز راههـاي خـروج، توسـط                    

به خوبي تأمين شود، يا آنكه به طـور معمـول مـورد تـصرف و اسـتفاده                  نورگيرهاي سقفي يا پنجره     

 .انسان نباشند

 

در تصرفهاي انباري، راههاي خروج بايد داراي روشـنايي كـافي و عاليـم مناسـب                  -3-1-17-12

 . باشند9-1-3 و 8-1-3مطابق بندهاي 

 

 هاي بلند    ضوابط اختصاصي ساختمان-3-1-18

فاصـله قـائم بـين تـراز كـف      (ين مقررات، هر بنايي كه ارتفـاع آن  بر اساس ضوابط ا  -3-1-18-1

از ) باالترين طبقه قابل تصرف، تا تراز پائين ترين سطح قابل دسترس براي ماشينهاي آتـش نـشاني                

 متر بيشتر باشد، عمارت بلند محسوب شده و عالوه بر ضوابط اختصاصي مربوط به نـوع تـصرف                   23

 .، تابع ضوابط اين بخش نيز خواهد بود)17-1-3ا  ت10-1-3مندرج در بندهاي (خود 

 

گيرنـد و نيـز       سازه هاي مرتفع كه به طور معمول مـورد تـصرف انـسان قـرار نمـي                 -3-1-18-2

 نفر يا كمتر، مشمول مقـررات ايـن         5برجهاي نگهباني و كنترل، مناره ها و نظاير آنها با بار متصرف             

 . بخش نخواهند بود
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 سانتيمتر عرض مفيد 110اي بلند، راههاي خروج بايد حداقل داراي    ه  در ساختمان  -3-1-18-3

 .باشد باشند، مگر آنكه در ضوابط اختصاصي تصرف، عرض بيشتري براي راه خروج مقرر شده

 

هاي بلند، براي هر طبقه يا هر بخش از يك طبقـه، از جملـه طبقـات                   در ساختمان  -3-1-18-4

 .خروج مجزا و تا حد امكان دور از هم الزامي استزير طبقه تخليه خروج، تأمين حداقل دو 

 

هاي بلند، براي هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه كه بار متـصرف آن                  در ساختمان  -3-1-18-5

، خـروج مجـزا و دور از هـم در        2-6-1-3بند  شد، بايد به تعداد تصريح شده در         نفر بيشتر با   500از  

 .نظر گرفته شود

اي انتخـاب     شود، موقعيت خروجها بايد به گونـه        د خروج مقرر مي   در مواردي كه چن    -3-1-18-6

البته در ابتـداي    . گردد كه براي دسترسي به هر خروج، راهي مجزا و در جهتي جداگانه فراهم باشد              

 . متر مجاز است15دسترس خروجها از هر نقطه، مسير مشترك به طول حداكثر 

 

 متـر در راههـاي خـروج        15با طول بيش از     هاي بلند، هيچ بن بستي        در ساختمان  -3-1-18-7

 .مجاز نخواهد بود

 

باشد، مگر آنكه      متر مي  30هاي بلند، حداكثر      طول دسترسهاي خروج در ساختمان     -3-1-18-8

تمام بنا يا سازه با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، در آن صورت اين طول مي توانـد                    

 . متر افزايش يابد45به حداكثر 

 

هاي بلند، راههاي خروج بايد روشنايي كافي و عاليم مناسـب، مطـابق               در ساختمان  -3-1-18-9

 .ضوابط اين مقررات داشته باشند

 

هاي بلند، راههاي خروج بايد به روشنايي اضطراري مجهز باشند، مگر             در ساختمان  -3-1-18-10

صـورت اگـر راههـاي خـروج از         آنكه ساختمان فقط در ساعات روز مورد استفاده قرار گيـرد، در آن              

تـوان از روشـنايي       روشنايي طبيعي كافي برخوردار باشند، با موافقت كتبي مقام قانوني مسئول، مي           

 .اضطراري صرفنظر نمود
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كه بر اساس نظر مقام قانوني      (هاي خاص     ضوابط ويژه زير براي محافظت ساختمان      -3-1-18-11

 .الزامي است) شود مسئول تعيين مي

 

هاي بلند با ضوابط ويژه بايد توسـط شـبكه هـاي بارنـده خودكـار          همه ساختمان  -3-1-18-11-1

اين شبكه ها بايد مطابق روشهاي      . تائيد شده مجهز به سيستمهاي نظارت الكتريكي محافظت شوند        

 .استاندارد، نصب شده و در هر طبقه داراي شير كنترل و وسايل كنترل جريان آب باشند

 

هاي بلند با ضوابط ويژه، عالوه بر شبكه هشدار حريق، نصب شـبكه               ختمان در سا  -3-1-18-11-2

 .اين شبكه ها بايد به تائيد مقام قانوني مسئول برسند. اعالم حريق نيز ضروري است

 

هاي بلند با ضوابط ويژه، بايد به منظـور اسـتفاده مـأموران آتـش                  تمام ساختمان  -3-1-18-11-3

رل ارتباط تلفنـي دوسـويه باشـند و ايـن سيـستم بـين ايـستگاه        نشاني و نجات، داراي سيستم كنت  

مركزي كنترل، اتاقك هر آسانسور، سرسراهايي كه آسانسورها در آن قرار دارند، و تمام طبقاتي كـه                 

در مـواردي كـه سيـستم ارتبـاط         . توسط پلكان خروج به هم مربوط مي شوند، ارتباط برقـرار كنـد            

 مي  "به عنوان معادل اين سيستم مورد تائيد قرار گيرد، استثنائا         راديويي سازمان آتش نشاني بتواند      

 .توان از نصب چنين تجهيزاتي صرفنظر نمود

 

 هر عمارت بلند با ضوابط ويژه، بايد به مولد نيروي بـرق دوم كـه همـواره آمـاده                    -3-1-18-11-4

 حريق قابل استفاده    نشاني در هنگام    استفاده است و حداقل يكي از آسانسورها را براي ماموران آتش          

ظرفيت مولد نيرو بايد براي كاركرد همزمان و تأمين همه تجهيزاتـي كـه در           . مي نمايد، مجهز باشد   

 :زير نامبرده شده، كافي و مناسب باشد

 شبكه روشنايي اضطراري) الف

 شبكه هاي هشدار و اعالم حريق) ب  

 پمپهاي آتش نشاني ساختمان) ج   

 نترل مركزيتجهيزات ايستگاه ك) د   

به گونه اي كه در صورت لزوم (دست كم يكي از آسانسورهاي مربوط به همه طبقات بنا ) هـ  

 .)بتوان نيروي مورد نياز آن را به هر يك از ديگر آسانسورها منتقل نمود

 تجهيزات مكانيكي مانع دود در دوربندها) و  
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داراي يك ايستگاه كنترل مركزي در هاي بلند با ضوابط ويژه بايد   تمام ساختمان -3-1-18-11-5

در اين ايستگاه بايـد بتـوان بـه     . يك اتاق كه محل آن را سازمان آتش نشاني تعيين مي كند، باشند            

كمك نشانگرهاي الكترونيك، همه تجهيزات و تأسيـسات ارتبـاطي، حفـاظتي، ايمنـي و مخـابراتي                 

 . موجود در بنا را به درستي كنترل نمود

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان: مبحث سوم

 

 ��

 

 گليسي تعاريفمعادل ان: ضميمه

 

 انگليسي فارسي

 Standard fire test آزمايش حريق استاندارد

 Height (of a storey or a building) ارتفاع طبقه و بنا

 Addition افزايش بنا
 Load-bearing اعضا باربر

 Mall بازارچه
 Elevator / Lift باالبر

 Existing building بناي موجود
 Exterior stairway / Outside stairs پلكان خارجي
 Moving stairs پلكان متحرك

 Fire window پنجره حريق

 Vision panel پنجره چشمي

 Approved تاييدشده، تصويب شده

 Exit discharge تخليه خروج

 Occupancy تصرف

 Alteration تغييرات

 Fire stop حريق بند

 Court حياط
 House خانه

 Exit خروج

 Horizontal exit خروج افقي
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 Self-closing خود بسته شو

 Automatic خودكار

 closing  Automatic- خودكار بسته شو
 Street خيابان

 Fire door در حريق

 Exit access دسترس خروج
 Hand rail دستگيره محافظ

 Endurance دوام در برابر حريق

 Parapet پناه ديوار جان
 Smoke stop wall or partitionٍ ديوار دودبند

 Property wall  ديوار مشترك

 Exit way راه خروج

 Staircase / Stairway راه پله

 Basemant زيرزمين

 Escape ramp سرسره فرار
 Area-net سطح خالص

 Shaft شفت
 Ramp )رامپ(شيبراه 

 Storey طبقه
 Street floor طبقه خيابان

 Exit way capacity ظرفيت راه خروج

 Rescue area دهي فضاي پناه
 Fire stop / Fire barrier مانع حريق

 Smoke barrier / Smoke stop مانع دود

 Horizontal separation مجزا سازي افقي
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 Open space محوطه باز

 Public way معبر عمومي

 Authorities having jurisdiction مقام قانوني مسئول
 Fire zone ه حريقمنطق

 Mezzanine ميان طبقه

 Fire resistance rate ميزان مقاومت حريق

 Guard rail نرده محافظ
واحد (واحد زندگي 

 )مسكوني
Dwelling 

 Waiting hall هال انتظار

 Entrance hall هال ورودي

 Hotel هتل
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