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  :مقدمه

گانه مقررات ملي ساختمان گامي موثر در استاندارد سازي ساختمانها به شمار مي رود كه اين امـر مرهـون    22مباحث تدوين 

توجه مديران وزارت راه و شهر سازي در زمينه نظارت بر ساخت و سازها و كنترل هر چه بيشتر كيفيت ساختمانها مي باشد و 

 1380وان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق براي اولـين بـار در سـال    اين در حاليست كه مبحث سوم مقررات فوق تحت عن

سازمان برنامه و بودجه تحت همين عنوان موجود بـوده اسـت كـه نشـان      112تدوين گرديده است و پيشتر از آن نشريه فني 

  .دهنده اهميت حفاظت از حريق در ساخت و ساز مي باشد 

مهم و اساسي نجات جان افراد ساكن در ساختمان و انجـام اقـدامات حفـاظتي    هدف  2حفاظت ساختمانها در مقابل حريق با  

جهت جلوگيري از گسترش حريق توسط تجهيزات ايمني تدوين گرديده است كه همانا يكي از مهمتـرين وظـايف سـازمانهاي    

ونه كـه بـه درسـتي در    آتش نشاني محسوب مي گردد لذا نظارت سازمانهاي آتش نشاني به عنوان مقام قانوني مسئول ، همانگ

لذا به منظـور  . به آن تصريح شده است امري بديهي و الزم االجر مي نمايد  1392مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ويرايش 

يكپارچه سازي قوانين و مقررات و با توجه به عدم وجود متون معتبر داخلـي در زمينـه مبـادي تكميلـي مبحـث سـوم باعـث        

فيت موجب آسيب ديدن سازمانهاي آتش نشاني و گاهاً اظهار نظرهـاي شخصـي در ايـن زمينـه     گرديده است كه اين عدم شفا

لذا سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور با همكاري سازمان هاي آتش نشاني فعال در زمينه ايمنـي اقـدام بـه تهيـه     .گردد 

ه با بهره گيـري از نظـرات كارشناسـان كـالن     متني تحت عنوان دستور العمل حفاظت ساختمانها در برابر حريق نموده است ك

تهيـه  نسـبت بـه   شهرهاي كشور و همچنين ساير شهرهايي كـه بـه صـورت تخصصـي در ايـن زمينـه فعاليـت نمـوده بودنـد          

است كه با هدف ايجاد وحدت رويه در تثبيت جايگاه قانوني سازمانهاي آتش نشاني و ايجاد يـك   دستورالعمل فوق اقدام نموده

تهران ، قـم ،   –خط كش استاندارد بسيار پراهميت مي باشد به همين منظور جلسات متعددي با حضور آتش نشاني هاي كرج 

  . ات ايمني كرج تشكيل گرديده است اصفهان ، تبريز و نيز ساير شهرها و به دبيري سازمان آتش نشاني و خدم

قدمي بسيار كوچك در برقراري ضوابط حفاظت ساختمانها در مقابل حريق محسوب مي گردد  بديهي است دستور العمل فوق
نسبت به تكميل و ويرايش آن اقدام  ،كه اميد است با بهره گيري از نظرات كارشناسي كليه همكاران و صاحبنظران اين موضوع

  .  اي تعالي هر چه بيشتر حفاظت ساختمانها در مقابل حريق مفيد باشد و در راست

نافي  عنوان هيچ بههاي مالك عمل بوده و  اي از مباحث مقررات، استانداردها، نشريه سازد اين راهنما تنها گزيده خاطرنشان مي
به بخش ارجاع شده مراجعه  بايست ميباشد  مقررات مربوطه نخواهد بود و چنانچه در خصوص مبحث يا عنواني اختالفي وجود داشته

  .گردد

   

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

2	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  موارد قانوني
الزامي و در مواردي كه مقررات مربوطه  )نشاني مرتبط با آتش(رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان، ضوابط طرح تفصيلي 

و استانداردهاي معتبر جهاني  NFPAاي كدهآخري ويرايش ، 622، نشريه 112بيني ننموده است استفاده از نشريه  تمهيداتي براي آن پيش
  .با نظر مقام قانوني مسئول بالمانع خواهد بود

  :ها قانون شهرداري 55ماده  20و  14بند  - الف 

و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين  مؤثراتخاذ تدابير ) 27/11/1345اصالحي ( 55ماده  14بند 
عمومي و  هاي داالنو اماكن عمومي و  ها كوچهرفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و 

 هاي ايوانو  ها يوانكااشياء در  هر نوعواقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن  هاي چالهو  ها چاهخصوصي و پر كردن و پوشاندن 
 هاي دودكشو  ها ناودانموجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از  ها آنمعابر عمومي كه افتادن  مجاور بهمشرف و 
  .كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد ها ساختمان

هاي مندرج در ماده فوق  مزاحمتدر كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع ) 27/11/1345الحاقي ( -تبصره
دار متناسبي  شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت

خود اقدام  مأمورينبا مراقبت  رأساًاجرا گذاشته نشود، شهرداري  موقع بهدر مهلت معين نمايد و اگر دستور شهرداري  صادر مي
  .صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد اضافه بهع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به رف

 – ها رستوران كافه – ها خانه قهوه –دكاكين  – ها مهمانخانه – ها گرمابه –مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها 
  .باشد ميمراجعه عمومي است نيز  وآمد رفتمحل  آنكهو امثال  –پاساژها 

جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت ) 27/11/1345اصالحي ( 55ماده  20بند 
گاراژهاي  - ها  كارگاه - ها  شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه. براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست

سازند و اسطبل چارپايان و مراكز دامداري و  ترقه ميها و همچنين از مراكزي كه مواد مح ها و دكان عمومي و تعميرگاه
هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران  طوركلي تمام مشاغل و كسب به

است اقدام  تمخالف بهداشهاي عمومي كه  پزي و خزينه گرمابه هاي آجر و گچ و آهك نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره
كند از  ها دود ايجاد مي آن كار كردنها و وسايط نقليه كه  هاي اماكن و كارخانه نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش

ها را  آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آن
  .ها را به خارج از شهر انتقال دهد شود آنتعطيل كند و اگر الزم 

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن ) 27/11/1345الحاقي ( -تبصره
ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض  ها ابالغ نمايد و اگر صاحب دادن مهلت مناسبي به صاحبان آن

را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و خود 
  .االجراست الزم

ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً  هرگاه رأي كميسيون مبني بر تائيد نظر شهرداري باشد و يا صاحب
  .ود رأساً اقدام خواهد نمودوسيله مأمورين خ اقدام نكند شهرداري به
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  نشاني هاي آتش اساسنامه سازمان - ب 

	.نشاني و خدمات ايمني مشي در امور مربوطه به آتش ريزي و تعيين خط برنامه :اهداف سازمان 2بند 

	.منينشاني و خدمات اي دهنده امور آتش هاي دولتي و خصوصي سرويس نظارت بر عمليات مؤسسات و شركت :اهداف سازمان 5بند 

مقابله و تمهيدات الزم جهت كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح  انجام ترتيبات الزم جهت :اهداف سازمان 6بند 
	طبيعي و غيرطبيعي

ها در مقابل  ها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان :اهداف سازمان 7بند 
  )...هاي شيميايي و اتمي و  گرفتگي، سيل، بمباران سوزي، برق ، آتشزلزله(سوانح گوناگون 

هاي خصوصي و دولتي تحت عناوين مختلف اعم از طرف  تعيين صالحيت فني و امكانات شركت :وظايف سازمان 5بند 
يمني و نجات و و ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ا قطعاتها و  ايمني يا شارژ كننده و فروشنده و سازنده ماشين

	.نشاني در سطح جامعه آتش

  92مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ويرايش  –ج 
 مسئول قانوني مقام 69-1-1-3بند 

	را	ها روشيا 	، تجهيزاتتأسيسات	مصالح،	تصويب	مسئوليت	كه	است	فردي	يا	دفتر	سازمان،	مسئول،	و	قانوني	صالحيت	داراي	مقام
	با	مقررات	در اين	،شود مي	برده نام	مسئول	قانوني	مقام	اختصار به	آن	از	كه	مسئول	و	قانوني	صالحيت	داراي	مقام	.گيرد	عهده	به

	هايشان مسئوليت تناسب به	كننده تصويب	و	دار صالحيت	نمايندگان	و	كارگزاران	زيرا	است،	شده	كاربرده به	گسترده	مفاهيمي

	.هستند	متفاوت

	درجه اهميت،	تناسب به	است	ممكن	مسئول	و	قانوني	صالحيت	داراي	مقام	باشد،	داشته	قرار	اولويت	در	همگاني	ايمني	كه	هر جا

	يا گروه	اداره	نشاني، آتش	سازمان	حريق،	از	حفاظت	مسئول	قانوني	مقام	مانند	محلي،	يا	استاني	مركزي،	دولتي	سازمان	يك

	اداره	آموزش پزشكي،	و	درمان	بهداشت،	اداره	شهرداري،	كار، بهداشت	و	حفاظت	اداره	سوزي، آتش	از	پيشگيري	اداره	نشاني، آتش

	مركزي،	بيمه	اداره بازرسي	همچنين	.باشد	است،	قانوني	اختيار	داراي	كه	ديگري	تشكيالت	و	گروه	هر	يا	ها ساختمان	برق	بازرسي

	.باشد	مسئول	قانوني	تواند مقام مي	فوق	نهادهاي	از	هر يك	نماينده	حتي	و	خصوصي	بيمه	شركت	يك	گذاري،	زمان	و	ارزيابي	اداره

	متعلق	تأسيسات	در	.گيرد	به عهده	را	مسئول	قانوني	مقام	نقش	او	االختيار تام	نماينده	يا	ملك صاحب	است	ممكن	موارد	بسياري	در

	.باشد	مسئول	قانوني	مقام	يا نگهبان،	فرمانده	افسر	نظير	اداري	كارمندان	از	يكي	حتي	و	ايمني	اداره	است	ممكن	دولت،	به

و 	ها دستورالعمل	از	ها، روش	يا	ها طرح	تأسيسات	لوازم،	مصالح،	گرفتن	قرار	موردقبول	منظور به	تواند مي	مسئول	قانوني	مقام
	چنين استانداردهايي،	نبود	در	.دهد	قرار	مبنا	تصويب،	براي	را	ها آن	و	ده	كر	استفاده	ديگر	مناسب	هاي ضابطه	يا	ملي	استانداردهاي

	مطالبه	كاربرنده از به	ها آن	درست	كاربرد	نيز	و	ها روش	،تأسيسات	مصالح،	بودن	مناسب	بر	دال	مداركي	است	ممكن	يادشده	مقام

	در	و	دارد	عهده	بر را	ارزيابي توليدات	كه	را	سازماني	يها برچسب	و	ها فهرست	است	ممكن	همچنين	مسئول،	قانوني	مقام	.نمايد
  .دهد	قرار	مورد استناد	سازد، مي	مشخص	مربوطه	استانداردهاي	با	را	شده	ليست	اقالم	انطباق	كه	است	موقعيتي

	و	دهد ميخطر قرار	معرض	در	حياتي	طور به	را	ها انسان	جان	حريق،	تهديدات	كه	شرايطي	و	موارد	در	تواند مي	مسئول	قانوني	مقام
	با	تناقضي	آنكهمشروط بر 	نمايد،	استفاده	المللي بين	معتبر	استانداردهاي	و	مقررات	از	نشده،	ارائه	آن	براي	تمهيداتي	حاضر	در حال
	.نياورد	وجود	به	مبحث	اين	مقررات
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	جمعيت	برحسب	كشور	وزارت	توسط	بزرگ	شهرهاي	.باشد مي	ايمني	خدمات	و	نشاني آتش	سازمان	مسئول	قانوني	مقام	بزرگ	شهرهاي	در

  .است	گرديده	مشخص	ها آن

	92مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ويرايش  2- 2- 1- 4بند  –د 

هايي كه پس از تصويب و ابالغ آن طراحي و ساخته شوند الزامي است  ها و سازه رعايت اين مقررات براي تمام ساختمان
  .هاي موجود و در دست احداث به شرح زير رعايت اين مقررات الزامي خواهد بود همچنين در ساختمان

موجود در مرحله مرمت و بازسازي يا ديگر تغييرات جزئي  هاي ساختماندر دست احداث و در  هاي ساختمان در آ
  بنا، به تشخيص مقامات قانوني مسئول

در هنگام تغيير تصرف ساختمان يا فضا يا تغيير كاربري زمين و براي منطبق شدن مشخصات ساختمان يا فضا  ب
  با مقررات مربوطه به تصرف يا كاربري جديد

براي ساكنان  اين مقرراتموجود كه توسط مقام قانوني مسئول به علت عدم هماهنگي با  هاي ساختماندر همه  پ
  .و خطرناك تشخيص داده شوند ، غيربهداشتيو ساير مردم غير ايمن كنندگان استفاده

رد تعميرات، تغييرات و تعبيه و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان بايد با تعيين مهلت مقرر در مو ها شهرداريدر اين صورت 
  .تجهيزات الزم به دارنده ملك و بنا دستور اقدام دهد و تا اصالح آن پيگيري نمايد
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  ضوابط معماري: اول فصل

  تعاريف 1-1بخش 
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-1-1-3بند (آتريوم  -1

داكت 	،برقي پله	آسانسور،	پلكان،	جز به	مقاصدي	براي	و	ايجاد	طبقات	از	تعدادي	ارتباط	دليل	به	كه	قائم	باز	فضاي	يك
	.شود مي	گرفته	به كار	هوا	تهويه	يا	مكانيكي	و	برقي	تأسيسات

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2- 1-1- 3بند (استاندارد 	حريق	آزمايش - 2

مقابل 	در	ساختماني	اجزاي	و	اعضا	ها، فرآورده	مصالح،	رفتار	و	مقاومت	شناسايي	براي	ويژه	استاندارد	هاي يشآزما	يا	آزمايش
	.شد	خواهد	تعيين	خود	به	مربوط	مقررات	وسيله به	بعداً	ها آن	اجرايي	مشخصات	كه سوزي آتش

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3- 1-1- 3بند (بنا 	و	طبقه	ارتفاع - 3

	حدفاصل	بنا،	آخر	طبقه	ارتفاع	.است	باالتر	طبقه	شده تمام	كف	تا	طبقه	آن	شده تمام	كف	از	قائم	فاصله	طبقه،	ارتفاع	از	منظور

	از	قائم	يا فاصله	طبقات	تمام	ارتفاع	به	بنا	ارتفاع	.باشد مي	ساختمان	بام	سطح	متوسط	شده تمام	كف	تا	طبقه	آن	شده تمام	كف
	.شود مي	گفته	ساختمان	بام	ارتفاع	متوسط	تا	طبيعي	زمين	كف	متوسط	تراز

  
	)ملي ساختمان مبحث سوم مقررات 4- 1-1-3بند (بنا 	افزايش - 4

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

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5- 1- 1- 3بند (باربر 	اعضاي - 5

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

	*كشي 	دود	اثر - 6

	.شود مي	گفته	بنا	درون	و	بيرون	بين	دماي	اختالف	از	ناشي	بناها،	درون	هوا	عمودي	جريان	به

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 6-1-1- 3بند ( بازارچه - 7
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غيرمتمركز، 	و	متمركز	صورت به	كاال	عرضه	از	اعم	متفاوت	هاي تصرف	انواع	از	تعدادي	شامل	كه	ساختماني	مجتمع	يك
	.باشد	و خدماتي	تفريحي	سرگرمي،	اماكن	غذاخوري،

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 9- 1- 1- 3بند ( امن	پناهگاه - 8

	مترمربع 0.28احتساب 	با	فضا	اين	مساحت	.گيرد ميقرار	مورداستفاده	موقت	پناهگاه	عنوان به	حريق	موقع	در	كه	فضايي	

	.گردد مي	محاسبه	نفر	براي هر

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 13-1- 1-3بند ( خارجي	پلكان - 9

  .باشد	آزاد	فضاي	با	مستقيم	ارتباط	در	طرف ازيك	بيش	كه	پلكاني

	*فرار 	پلكان -10

	است و	مجاز	ساختمان	ملي	مقررات	سوم	مبحث	ابالغ	زمان	از	پيش	كه	موجود	هاي ساختمان	براي	صرفاً	كه	فلزي	هاي پله	به

	.شود مي	گفته	شود	اجرا	خارجي	پله	صورت به

	)ساختمانمبحث سوم مقررات ملي  18- 1- 1- 3بند (خروج 	تخليه - 11

	.است	قرارگرفته	عمومي	معبر	و	خروج	بين	كه	خروج	راه	از	بخشي

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 19- 1-1- 3بند ( تصرف -12

	است به	قرار	يا	و	بوده	برداري بهره	دست	در	معلوم	مقاصدي	به	كه	است	آن	از	بخشي	يا	بنا	از	گيري بهره	نوع	تصرف،	از	منظور

  .شود	واقع	مورداستفاده	مقاصد	آن

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 10-1- 3بند ( مسكوني تصرف -13

استثناي  اي زندگي كند و تجهيزات خواب در آن مهيا باشد، به هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن شخص يا خانواده
شود، بناهاي با  شناخته مي، داراي تصرف مسكوني شوند ميبندي  مراقبتي دسته/ درماني  هاي تصرفبناهايي كه در گروه 

  :اند از تصرف مسكوني عبارت

  ها خوابگاهو  ها هتل ● آپارتمانيبناهاي  ● بناهاي يك يا دو خانواري ●

  مسافر پذيرو بناهاي  ها اقامتگاه ●

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 11- 1- 3بند ( فرهنگي/ تصرف آموزشي  -14

 يكجامنظور آموزش دادن يا آموزش ديدن در فضاهايي مانند كالس در  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به
نفر يا  50هايي از اين بناها كه در آن، اشخاصي با تعداد  بخش. شود فرهنگي شناخته مي/ جمع شوند، تصرف آموزشي 

بناهاي با . ر آمده و تابع مقررات مربوط به آن تصرف خواهد بودبيشتر اجتماع كنند، جزو بناهاي با تصرف تجمعي بشما
  :اند از فرهنگي عبارت/ تصرف آموزشي 

  ها دبيرستان ● مدارس راهنمايي ● مدارس ابتدايي ●

  اي حرفهمدارس فني و  ● ها دانشگاه ● ها آموزشگاه ●

  )ساختمانراهنماي مبحث سوم مقررات ملي  12-1- 3بند (مراقبتي / تصرف درماني  - 15
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جسمي و روحي، بيماري يا كهولت تحت  هاي يتمعلولهر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به دليل داشتن 
منظور  دوستي و نظاير آن باشند، همچنين هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن اشخاص به هاي پزشكي، نوع مراقبت

هايي نظاير آن قرارگرفته و آزادي حركت آنان سلب شود، داراي  تمجازات يا بازپروري، تحت نظر يا بازداشت و مراقب
هاي غذاخوري،  ها، سالن همچنين بناهاي جنبي اين مؤسسات نظير فروشگاه. شود مراقبتي شناخته مي/ تصرف درماني 

. قت داشته باشندها و غيره، هر يك بايد با مقررات مربوط به تصرف خود نيز مطاب ، كتابخانهها كارگاههاي اجتماع،  سالن
  :اند از مراقبتي عبارت/ بناهاي با تصرف درماني 

  ها آسايشگاه ● بخشي توانمراكز  ● ها بيمارستان ●

  ها كودكستانمهدهاي كودك و  ● ها شيرخوارگاه ● ها درمانگاه ●

  و مراكز بازپروري ها يبدارالتأد ● ها تيمارستان ● سالمندان هاي خانه ●

  ها زند آن ● ها بازداشتگاه ● ها اندرزگاهو  ها ندامتگاه ●

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 13-1-3بند (تصرف تجمعي  -16

. شود نفر يا بيشتر در يك محل جمع شوند، داراي تصرف تجمعي شناخته مي 50هر بنا يا بخشي از يك بنا كه در آن 
  :اند از بناهاي با تصرف تجمعي عبارت

  گردهمايي هاي سالن ● هاي بازي و سرگرمي سالن ● هاي تفريحي پارك ●

  سخنراني هاي سالن ● مهماني، جشن و انجمن هاي سالن ● ها نمايشگاه ●

  ، سينماها و تئاترهاها تاالر نمايش ● ورزشي هاي ميدانو  ها سالن ● ها استاديوم ●

  غذاخوري هاي سالنو  ها رستوران ● ها دادگاه ● ها باشگاه ●

  مسافرتي هاي پايانهو  ها سالن ●  مساجد، تكايا، كليساها و نظاير آن ● ها خانه قرائت●

  ها خانهسرباز ● ها اردوگاه ●  ي هنريها سالنو  ها موزه ●

  ها پناهگاه ●

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 14- 1- 3بند (اي  حرفه/ تصرف اداري  -17

شغلي تصرف شود و يا به جهت ارائه خدمات  يدادوستدهامنظور انجام امور اداري و  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه به
قرار گيرد، داراي  مورداستفادهاي و نوعي خدمات تجاري همراه با تحويل يا كاربرد مقدار محدودي كاال يا مصالح  حرفه

  :اند از اي عبارت حرفه/ با تصرف اداري بناهاي . شود اي شناخته مي حرفه/ تصرف اداري 

  ، شعب پست، تلگراف و تلفنها بانك ● و نهادهاي دولتي ها ارگان، ها خانهوزارت ●

  خانگي لوازموسايل و  هاي تعميرگاهانواع  ● خدماتي خصوصي هاي شركتدفاتر و  ●

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 15- 1-3 بند(تجاري / تصرف كسبي  - 18

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

8	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

گيري قرار گيرد، داراي تصرف تجاري شناخته  منظور نمايش و فروش اجناس و كاالهاي مختلف مورد بهره هر بنا كه به
مقدار محدود  ازلحاظشود در صورت داشتن قابليت احتراق زياد بايد  اجناسي كه در اين گروه بناها ارائه مي. شود مي

 يزآم مخاطره هاي تصرفاس حفاظت از حريق، بنا بايد در گروه در صورت عدم اعمال محدوديت به تشخيص كارشن. باشد
  :اند از بناهاي با تصرف تجاري عبارت. و از مقررات مربوط به آن گروه تصرف پيروي كند شده يبند دسته

  ها بازارچهبازارها و  ● و ميادين فروش ها سالن ● بزرگ هاي فروشگاه ●

  مختلف، از قبيل نانوايي، لبنياتي، سوپرماركت و نظاير آن هاي مغازه● 

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 16- 1-3بند (تصرف صنعتي  -19

واقع شود، يا برخي  مورداستفادهمنظور ساخت، مونتاژ يا توليد انواع مواد و محصوالت  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه به
بناهاي . شود داراي تصرف صنعتي شناخته مي. وي مواد و محصوالت در آن انجام گيردعمليات فعل و انفعالي و تكميلي ر

  :اند از با تصرف صنعتي عبارت

  فعل و انفعالي و فرآوري ها كارخانهو  ها كارگاه ● توليد مواد و محصوالت ها كارخانهو  ها كارگاه ●

  صنعتي يها مجتمع ● مونتاژ قطعات ها كارخانهو  ها كارگاه ●

  )راهنماي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 17- 1- 3بند (تصرف انباري  - 20

استثناي بناهايي كه  به(قرار گيرد  مورداستفادهمنظور انبار كردن مواد، كاال و اجناس  هر بنا يا بخشي از يك بنا كه به
. شود انباري شناخته مي داراي تصرف )شوند ميمنظور نمايش و احياناً فروش مقدار محدودي كاال و اجناس استفاده  به

  :اند از بناهاي با تصرف انباري عبارت

  ها خانهانبارهاي ويژه كتاب در كتاب ●  انبارهاي ويژه كاالهاي مختلف ● انبارهاي گمركي ●

  هواپيما هاي آشيانه ● خودرو هاي توقفگاه ●  متراكم ادارات هاي يگانيبا ●

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 24-1- 1- 3بند (تغييرات  -21

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

	.نباشد	ساختمان	افزايش	قصد به

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 25- 1- 1-3بند (بند 	حريق - 22

به 	مربوط	فضاي	در	واقع	حريق	بار	تمام	سوختن	مقابل	در	بتواند	كه	حريق	مقاوم	كف	و	سقف	ديوار،	شامل	بنا،	از	اعضايي
	.كند	مقاومت	و	ايستادگي	خود،

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 28-1- 1- 3بند (خروج  - 23

	و جدا	ساختمان	فضاهاي	ساير	از	مقررات	و	ضوابط	اساس	بر	حريق،	مقاوم	تجهيزات	و	ساختار	وسيله به	كه	خروج	راه	از	بخشي
	.شود	منتهي	عمومي	معبر	به	خروج	تخليه	طريق	از	يا	مستقيم	و	شده	ايمن

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 34- 1-1- 3بند (شو 	بسته	خود - 24
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بودن 	بسته	مفهوم	به	شود،	كاربرده به	حفاظتي	بازشوهاي	ساير	يا	حريق	درهاي	مورد	در	كه هنگامي	خود بسته شو	اصطالح
	وسيله مكانيكي	يك	به	در	عمل،	اين	انجام	از	اطمينان	براي	كه	است	عبور	از	پس	آن	شدن	بسته	و	عادي	حالت	در )بازشو(در 

  .شود مي	مجهز	تأييدشده

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 35- 1- 1-3بند (خودكار  - 25

	اثر واكنش	در	كه	شود مي	كاربرده به	هايي دستگاه	و	وسايل	براي	حريق،	برابر	در	محافظت	تجهيزات	مورد	در	خودكار	اصطالح

  .كنند	عمل	انسان	دخالت	بدون	و	خود خودبه	احتراق،	محصوالت	از	برخي	به

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 36-1- 1- 3بند (شو 	بسته	خودكار - 26

	بوده و بالفاصله	مرتبط	حريق	اعالم	و	كشف	سامانه	با	كه	شود مي	كاربرده به	حفاظتي	بازشوهاي	ساير	يا	حريق	درهاي	مورد	در

	.شوند مي	بسته	خودكار	صورت به	ها درب	خبر	دريافت	از	پس

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 37- 1-1-3بند ( خيابان - 27

نحوي 	به	و	بوده	عرض	متر	9	داراي	كم دست	كه	بلوار	يا	خيابان	كوچه،	از	اعم	باز،	فضاي	در	عمومي	مرور	و	عبور	راه	نوع	هر
	ها و تونل	فضاهاي بسته	داخل	معابر	.آورد	فراهم	را	حريق	اطفاي	براي	نشاني آتش	واحدهاي	استفاده	امكان	كه	باشد	شده طرح

	.شوند نمي	ملحوظ	خيابان	عنوان به	باشند،	رو ماشين	و	قرارگرفته	عمومي	مرور	و	عبور	مورداستفاده	اگرچه

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 38- 1- 1- 3بند ( حريق	در - 28

	.خود باشد	استقرار	محل	با	متناسب	حريق	برابر	در	محافظت	و	مقاومت	شرايط	حائز	استاندارد	حريق	آزمايش	انجام	با	كه	دري

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 39- 1-1-3بند (خروج 	دسترس - 29

	.شود مي	خروج	قسمت	به	منتهي	ساختمان	نقطه	هر	از	كه	خروج	راه	از	بخشي

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 40-1- 1- 3بند (محافظ 	دستگيره -30

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

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 41- 1-1-3بند (ها  تصرف	بندي دسته -31

بسيار 	يها تصرف	گروه	چهار	در	ساختمان،	زيربناي	مترمربع	در	احتراق قابل	محتويات	وزن	ميانگين	بر اساس	ها تصرف	تمام
  .شوند مي	بندي دسته	خطر كم	يها تصرف	و	خطر	ميان	يها تصرف	پرخطر،	يها تصرف	پرخطر،

	*دامپر - 32

  .ها داكت	و	هوا	هاي كانال	روي	بر	تنظيم	قابل	دريچه

	*دود	يا	آتش	دامپر -33

از 	سيگنال	دريافت	با	كه	هوا	انتقال	هاي گشودگي	و	ها كانال	در	شده نصب	معتبر،	فني	نامه گواهي	يا	استاندارد	داراي	دامپر
  .شود مي	بسته	حريق	اعالم	سيستم

	*حريق 	برابر	در	دوام - 34
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خود 	عملكرد	همچنان	استاندارد	حريق	آزمايش	اجراي	خاص	شرايط	مقابل	در	ساختماني	اجزاي	و	قطعات	يا	مصالح	كه	مدتي
  .نمايند	حفظ	را

	*دود  -35

  .مواد	ناقص	يا	كامل	سوختن	از	ناشي	گازهاي	از	است	عبارت

	*)داخلي(بسته 	پلكان	دهليز - 36

	پاسيو ندارد و	يا	عمومي	معبر	به	اي پنجره	گونه هيچ	و	شده	مسدود	حريق	مقاوم	ديوار	وسيله به	آن	دورتادور	كه	است	پلكاني

	.باشد مي	مختلف	طبقات	در	حريق	مقاوم	هاي درب	طريق	از	آن	به	خروج	و	ورود	راه	تنها

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 44- 1-1-3بند (پناه  جان	ديوار - 37

	.شود مي	اجرا	همسايگي	تفكيك	و	ايمني	تأمين	منظور به	كه	بام	بنادر	خارجي	ديوارهاي	امتداديافته	بخش

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 45-1- 1- 3بند (دودبند 	ديوار -38

دود 	و	آتش	گسترش	مانع	بايد	ديوار	اين	.است	مجهز	در	چند	يا	يك	به	و	كرده	قطع	را	خروج	راهروي	كه	اي ديواره	يا	ديوار
	.باشد

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 48-1-1-3بند (خروج 	راه - 39

راه 	.شود	گرفته	نظر	در	عمومي	معبر	يا	باز	محوطه	يك	به	ساختمان	نقطه	هر	از	رسيدن	براي	كه	مانعي	بدون	و	ممتد	مسير
	.است	شده تشكيل	خروج	تخليه	و	خروج	خروج،	دسترس	مشخص	بخش	سه	از	خروج

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 49- 1- 1- 3بند (پله  راه - 40

	تداخل و	بدون	را	ديگر	طبقه	به	طبقه	يك	از	وآمد رفت	درمجموع	كه	سكو	يا	پله	تعدادي	شامل	خروج	راه	مجموعه	از	بخشي

	.كند مي	پذير امكان	مانع	با	برخورد

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 50- 1- 1-3بند (زيرزمين  -41

	.نيايد	حساب به	طبقه	عنوان به	و	قرارگرفته	طبيعي	زمين	كف	از	تر	پائين	آن	از	بخشي	يا	تمام	كه	ساختمان	از	قسمتي

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 18-1-3بند (ساختمان بلند  - 42

 هاي ماشيندسترس براي  ترين سطح قابل تا تراز مناسب تصرف قابلهر بنايي كه فاصله قائم بين تراز كف باالترين طبقه 
  .شود متر بيشتر باشد، عمارت بلند محسوب مي 23مقام قانوني مسئول برسد و از  تائيده به نشاني ك آتش

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 55-1- 1- 3بند (خالص 	سطح - 43

و 	ارتباطي	و	عمومي	فضاهاي	به	مربوط	سطوح	و	شده گفته	تصرف قابل	فضاهاي	به	فقط	ساختمان	از	طبقه	هر	خالص	سطح
  .گردد نمي	شامل	را	ديوارها	ضخامت

	*مثبت 	فشار	سيستم -44

قرار 	هوا	فشار تحت	بنا	بيرون	سالم	هواي	طريق	از	مكانيكي	طور به	خروج	دور بند	آن،	در	كه	است	دود	كنترل	سيستم	نوعي
  .كند	جلوگيري	پلكان	دهليز	درون	به	دود	ورود	از	حريق	بروز	لحظه	در	تا	گيرد مي
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	*)اسپرينكلر(خودكار 	بارنده	شبكه - 45

فيوز 	داراي	معموالً	ها نازل	اين	.است	شده تشكيل	آب	تخليه	ثابت	هاي نازل	و	ها لوله	از	اي مجموعه	از	آبي	بارنده	سيستم
	خنك اي منطقه	ايجاد	ضمن	آب	پاشش	با	و	كرده	عمل	ها آن	گرمابه	رسيدن	و	حريق	وقوع	صورت	در	كه	بوده	حرارتي	حساس

	.كند مي	كمك	حريق	اطفاي	عمل	به	ساكنين،	فرار	جهت	مناسب	و

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 56- 1-1- 3بند (شفت  -46

روشنايي، 	تأمين	آشپزخانه،	باالبر،	آسانسور،	تعبيه	منظور به	كه	ساختمان	بام	تا	كف	بين	يا	طبقات	بين	قائم	ارتباطي	فضاي
	.شود مي	گرفته	نظر	در	غيره	و	زباله	تخليه	،ها ولوله	ها كانال	دادن	عبور	تهويه،	انجام

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 57- 1- 1- 3بند (راه  شيب - 47

	.شود	واقع	مورداستفاده	دسترسي	راه	عنوان به	كه	20	به	1	حداكثر	شيب	با	راه	پياده

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 58- 1- 1-3بند (طبقه  - 48

 120	از	طبيعي	زمين	سطح	از	شده تمام	كف	فاصله	كه	مواردي	در	.شود	واقع	متوالي	كف	دو	بين	كه	ساختمان	از	بخشي
	.گردد مي	منظور	زيرزمين	عنوان به	طبقه	آن	زير	فضاي	نباشد،	بيشتر	يمترسانت

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 60- 1-1-3بند (تخليه 	تراز	يا	طبقه - 49

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

	يا	طبقه	عنوان به	باشد،  عمومي	معبر	به	مستقيم	ارتباط	با	خروج	دو	يا	يك	داراي	كه	اي طبقه	ترين پايين	فوق،	وجود شرايط
	.شود مي	تراز تخليه شناخته

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 61-1-1- 3بند (خروج 	راه	ظرفيت -50

 چندطبقه	يا	دو	كه	مواردي	در	.باشد	دسترس قابل	پله	شش	با	حداكثر	بنا	خارج	محوطه	يا	خيابان	كف	از	كه	بنا	از	اي طبقه
طبقه 	داراي	تعداد	همان	به	ساختمان	يابند،	راه	اطراف	محوطه	يا	خيابان	به	مستقيم	تراز	تغييرات	اثر	در	بتوانند	ساختمان

و 	خيابان	به	دسترسي	امكان	يادشده	شرايط	با	نتوانند	بنا	طبقات	از	يك هيچ	چنانچه	ترتيب،	همين	به	.بود	خواهد	خيابان
	.گردد مي	منظور	خيابان	طبقه	بدون	ساختمان	باشند،	داشته	خارج	محوطه

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 62-1- 1- 3بند (انتظار 	فضاي - 51

سالن 	يك	به	ورود	براي	موعد	از	پيش	اوقات	كردن	سپري	منظور به	كه	تجمعي	بناهاي	در	همگاني	و	مشترك	فضاي
  .شود مي	گرفته	نظردر 	اجتماعات

	*دود 	كنترل - 52

بخش 	يك	درون	سوزي آتش	است	ممكن	طور همين	.يابد مي	جريان	آن	مختلف	نقاط	به	بنا	درون	هواي	جريان	يا	دود	اغلب
نفوذ 	بنا	مختلف	هاي قسمت	به	ديگر	هاي راه	و	ها	داكت	و	منافذ	،ها درب	درز	ميان	از	آن	از	ناشي	دود	و	دهد	روي	حريق	مقاوم
راه 	دو	از	دود	كنترل	.نمود	كنترل	مناسب	شيوه	به	را	دود	تمهيداتي،	گرفتن	نظر	در	با	است	الزم	موارد	از	بسياري	در	.كند

  .است	اجرا قابل	اساسي

	منافذ	و	ساختمان	طبقات	،ها درب	موانع،	طرف	دو	در	مناسب	فشار	اختالف	ايجاد - 
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	كافي	سرعت	با	هوا	جريان	ايجاد - 	

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 65- 1- 1- 3بند (حريق 	مانع -53

	قائم	صورت به	كه	سرتاسري	اي پرده	يا	صفحه 	افقي	يا	(ديوار	مانند) براي 	حريق	مقاومت	از	مشخصي	بازمان	(سقف	مانند)
براي 	است	ممكن	همچنين	صفحات	اين	.شود مي	گرفته	به كار	ديگر	فضاي	به	فضايي	از	دود	و	آتش	گسترش	از	جلوگيري

  .گيرند	قرار	مورداستفاده	نيز	بازشوها	كردن	بند	حريق

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 67- 1- 1- 3بند (باز 	محوطه - 54

دادن متصرفان 	جاي	براي	بايد	باز	محوطه	.باشد	نشده	محصور	ساختمان	وسيله به	و	نگرفته	صورت	آن	در	تصرفي	كه	فضايي
آن 	به	بتوانند	ايمني	و	نشاني آتش	مأموران	حريق،	بروز	هنگام	به	كه	باشد	اي گونه به	آن	محل	و	اندازه	و	باشد	كافي	بنا

	.باشد	خالي	موانع	هرگونه	از	روز شبانه	اوقات	تمام	در	بايد	باز	محوطه	.برند	استفاده	آن	از	و	داشته	دسترسي

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 68-1- 1- 3بند (عمومي 	معبر -55

	طريق بتوان	آن	از	اساساً	و	قرارگرفته	عموم	استفاده	و	تصرف	در	دائم	طور به	كه	زمين	كاربرد	از	مشابهي	موارد	يا	كوچه	خيابان،

  .باشد	متر	3حداقل 	بايد	عمومي	معبر	مفيد	ارتفاع	و	عرض	.نمود	وآمد رفت	شهر	هاي قسمت	ساير	به	مانع	بدون

	*دود 	مانع - 56

سقف 	يا	كف	ديوار،	مانند	قائم،	يا	افقي	صورت به	كه	حريق	برابر	در	مقاوم	غير	يا	حريق	مقاوم	مشخصات	با	جداسازي	وسيله
گرفته 	به كار	نيز	بازشوها	حفاظت	براي	است	ممكن	دود	موانع	.شود مي	ساخته	و	طراحي	دود،	حركت	از	ممانعت	منظور به

  .شوند

	*دود 	شده كنترل	منطقه -57

	.بماند	باقي	دود	از	عاري	مثبت،	فشار	يا	دود	كنترل	سيستم	وسيله به	كه	بنا	يك	درون	از	اي محدوده

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 71- 1- 1- 3بند (ميان طبقه  -58

در 	جز به	.باشد	داشته	را	خود	زير	طبقه	مساحت	سوم يك	حداكثر	كه	ساختمان	اصلي	طبقات	از	هر يك	بين	در	واقع	اي طبقه
	.شود	بيشتر	طبقه	همان	مساحت	سوم يك	از	نبايد	طبقه	يك	در	طبقه	ميان	مساحت	مجموع	صنعتي،	خاص	موارد

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 73-1- 1- 3بند (محافظ 	نرده - 59

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

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 74- 1- 1- 3بند ( )مسكوني	واحد( زندگي	واحد - 60

  .باشد	زندگي	وسايل	داراي	و	شده گرفته	در نظر	خانواده	يا	شخص	يك	زندگي	محل	عنوان به	كه	هايي اتاق	يا	اتاق	فضا،

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 10-4- 2- 4بند ( توقفگاه  -61

وسايل نقليه در فضاي باز و فضاهاي توقفگاه وسايل  هاي توقفگاهنقليه هستند كه  وسايلتوقف و نگهداري  هاي محل
  .شوند مينقليه در ساختمان را شامل 

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 11-4- 2-4بند (ساختمان فضاي توقفگاه وسايل نقليه در  - 62
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توقف داراي  هاي مكانمسكوني كه  هايي ساختمانمسكوني يا  هاي ساختمانه ساكنان در يتوقفگاه مختص وسايل نقل
نيستند و  بدين گونهكه  هايي هتوقفگاخصوصي محسوب گرديده و  هاي توقفگاهمالكيت يا حق استفاده افراد معين است 

  .گردند ميتوقفگاه عمومي محسوب  ميسر است ها آنامكان استفاده عموم از 

محل  25تا حداكثر  4داراي ( متوسط) محل توقف خودرو 3داراي حداكثر (خودرو به سه گروه كوچك  هاي توقفگاه
  .شوند ميخصوصي و عمومي تقسيم ، در انواع )محل توقف خودرو 25داراي بيش از (و بزرگ  )توقف خودرو

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 8-2- 4بند ( هاي منفصل ساختمان - 63

ديگر  هاي پالك هاي ساختمانمانند در داخل محوطه و ملك بدون اتصال به  كوشك صورت بههستند كه  هايي ساختمان
  .قرار دارند

  )ساختمانمبحث چهارم مقررات ملي  9-2- 4بند (هاي متصل  ساختمان -64

  .بين دو بنا است درز انقطاع ها آن حدفاصلهستند كه به ساختمان ملك مجاور متصل و يا  هايي ساختمان

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 14-2- 4بند (مصالح غير ريزنده  - 65

نداشته ها وجود  آنمصالحي هستند كه اگر به هر صورت شكسته شده و يا از محل خود جدا شوند امكان ريزش قطعات 
  .باشد

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 16-2- 4بند ( اي شيشهنماي   - 66

تقسيم  دودستهناميده و به  اي شيشهدرصد از شيشه باشد نماي  60نماي ساختمان داراي پوشش حداقل  كه درصورتي
  .شود مي

كه داراي سطوحي از شيشه باشد بطوريكه در  گردد مياطالق  اي شيشهبه نماي : پيوسته اي شيشهنماي  :پيوسته اي شيشهنماي  - 

مبحث چهارم مقررات ملي  1- 16- 2-4بند ( .با مصالح ديگر در بين نباشد اي جداكنندهو بيشتر  مترمربع 20تقسيم آن به 
  )ساختمان

ي آن مترمربع 20كه داراي سطوحي از شيشه باشد در تقسيم آن به  گردد مياطالق  اي شيشهبه نماي  :ناپيوسته اي شيشهنماي   - 

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 2- 16- 2- 4بند ( .با مصالح ديگر وجود داشته باشد هايي جداكننده
  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 9- 1-3- 4بند (): خ( آميز مخاطره هاي تصرف - 67

سمي  زا آتش، احتراق قابلقرار گيرد كه با مواد و محصوالت بسيار  مورداستفادههر بنا يا بخشي از يك بنا اگر به مقاصدي 
كوتاه و  درزمانياين مواد و محصوالت ممكن است  شود ميشناخته  آميز مخاطرهيا انفجاري در ارتباط باشد داراي تصرف 

ت يا خورندگي بوده و يا گسترده دود و گاز زياد تشعشعات راديواكتيو، انفجار، مسمومي هاي شعله منشأبسوزد يا  سرعت به
به دليل  ها آنبسيار قوي و مخرب باشند همچنين بناهايي كه فضاي داخل  هاي بازيتركيب داراي اسيدها و  ازلحاظاينكه 

 مثال عنوان به شوند ميار ريز و غبارهاي قابل اشتعال باشند جزو اين گروه محسوب يآسيا كردن مواد مملو از ذرات بس
  :نام برد توان مي شوند مياي مقاصد زير استفاده كه بر هايي ساختمان

از يكي از مواد استيلن، هيدروژن، گازهاي طبيعي قابل اشتعال، آمونياك،  مترمكعب 23انبار و نگهداري بيش از - آ
 103يا سمي گازهاي سرمازا و غيره با فشار  انفجار قابلگاز  هرگونهگوگرد، اكسيد متيل،  اكسيد ديكلرين، فسژن، 

  كيلو پاسكال و بيشتر
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  انبار و نگهداري مايعات بسيار قابل اشتعال ب

  انبار و نگهداري مواد و مهمات منفجره سوخت موشك و مشابه پ

  مواد بسيار قابل اشتعال هرگونهانبار و نگهداري  ت

  .وجود داشته باشد ها آن در) آلومينيوم يا سيلوهاي آرد مانند پودر( انفجار قابلكه غبارات  هايي ساختمان ث

  قوي اي اكسيدكنندهانبار و نگهداري اسيدها، بازها،  ج

  به تشخيص مقام قانوني مسئول ها ساختمانساير  چ
  * نشاني آتشاتاق  - 68

بوده  دودبندديوارهاي با مقاومت دو ساعت به باال در برابر حريق كه داراي درب  و داراي 2	×	3اتاقي به ابعاد حداقل 
 سادگي به نشاني آتشو دسترسي به آن براي مسئول ايمني تصرف و پرسنل  شده گرفته در نظرو در مكاني ايمن 

 هاي در ساختماناق احداث اين ات به ذكراستالزم . )در طبقه همكف و نزديك ورودي ترجيحاً( باشد پذير مي امكان
حريق  و اعالممركزي سيستم كشف  پانلاجباري بوده و  )طبق تعريف مبحث سوم مقررات ملي(بلند با ضوابط ويژه 

  .ضروري استاتاق  در اينمكان تعبيه گردد، همچنين حضور دائم مسئول ايمني  در اينبايد 

محلي كه حضور افراد (يا اتاق نگهباني  عموم و دسترس قابلفوق را در محل  پانل توان مي ها ساختمان در ساير
  .تعبيه نمود) باشدپذير امكان در آندائم  صورت به
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ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  مقررات كلي 2-1ش بخ
و محافظت گردد كه از گسترش آتش، دود و گازهاي  دور بندي به نحويهر راه خروج قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربوط كند بايد  -1

 11- 2-1-3بند (. امن راه خروج شوند جلوگيري به عمل آيد هاي قسمتمتصرفان وارد  آنكهبه طبقه ديگر پيش از  اي طبقهسمي از 
	)مانمبحث سوم مقررات ملي ساخت

  

  

 درب پيش ورودي آسانسور  

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
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ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

- 3بند (: به محل حريق در ساختمان در نظر گرفته شود به اين منظور الزم است نشاني آتشكليه تمهيدات الزم براي دسترسي نيروهاي  - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3- 12- 1-2

  .به مجاورت ساختمان وجود داشته باشد نشاني آتشراه رسيدن خودروها وسايل و امكانات  الف
  .به فضاهاي داخلي ساختمان مسيرهاي امن در نظر گرفته شود نشاني آتشب براي دسترسي نيروها 

امكانات اطفايي در داخل ساختمان  نشاني آتشكاربري و ابعاد ساختمان براي استفاده نيروهاي  تناسب بهپ 
  .شود بيني پيش

  

  راه خروج گانه سه هاي بخش 3-1بخش 
با  طوركلي بهحداكثر طول دسترسي خروج بايد  شود ميآن بخش از راه خروج است كه به ورودي يك خروج منتهي  »دسترس خروج« -1

نوع تصرف به  برحسبخروج  هاي راهدر بخش ضوابط اختصاصي  آنكهمطابقت داشته باشد مگر مبحث الف  3- 1-3مقادير مندرج در جدول 
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-2- 3-1-3بند (. گونه ديگري تصريح شود

هار نظر	
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ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  
  دسترس خروج

هدف آن است كه اگر يكي . در مواردي كه بيش از يك خروج موردنياز باشد، جداسازي بايد توأم با حفظ فاصله موردنياز در نظر گرفته شود - 2
راهنماي مبحث سوم مقررات ملي  2-3-1-3بند (. دسترسي باشد ها در اثر دود و آتش مسدود شود، خروج دوم همچنان قابل از خروج

  )ساختمان

اي جانمايي شوند كه بافاصله موردنياز از يكديگر را  گونه راهرو با طول زياد به ها دو طرف يك مان اگر خروجدر يك ساخت
كه ساختمان داراي يك هسته مركزي متشكل از  قبول خواهد بود، ولي درصورتي داشته باشند، طراحي مناسب و قابل

  .ها در نظر گرفته شود ي براي دور بودن پلكانا هاي عمودي خدماتي باشد، بايد چاره پلكان، آسانسور و شفت

  
  

	دسترس خروج

هار نظر
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الف مبحث سوم مقررات ملي —3- 1- 3حداكثر طول دسترس خروج در موارد مختلف بايد مطابق با جدول  الف
  .ساختمان باشد

  تصرف

  حداكثر مسير مشترك  بست حداكثر طول بن  حداكثر مسير پيمايش

  با شبكه بارنده
بدون شبكه 

  بارنده
  بارندهبا شبكه 

بدون شبكه 
  بارنده

  با شبكه بارنده
بدون شبكه 

  بارنده

  تجمعي

  جديدبناي 

  بناي موجود

76  

76  

61  

61  

1/6  

1/6  

1/6  

1/6  

23/61  

23/61  

23/61  

23/61  

  آموزشي

  جديدبناي 

  بناي موجود

61  

61  

46  

46  

15  

15  

1/6  

1/6  

30  

30  

23  

23  

  مراقبت روزانه

  جديدبناي 

  بناي موجود

61  

61  

46  

46  

15  

15  

1/6  

1/6  

30  

30  

23  

23  

  درماني

  جديدبناي 

  بناي موجود

61  

61  

-  

46  

1/9  

-  

-  

-  

30  

-  

-  

-  

  اورژانسدرمان 

  جديدبناي 

  بناي موجود

61  

61  

46  

46  

15  

15  

1/6  

15  

30  

30  

23  

23  

  بازپروري/ بازداشتي

بناي جديد داراي شرايط 
4،3 ،2  

  5بناي جديد داراي شرايط 

بناي موجود داراي شرايط 
4،3 ،2  

61  

61  

61  

46  

46  

46  

  

15  

1/6  

-  

  

15  

1/6  

-  

30  

30  

30  

15  

15  

15  

  مسكوني يك يا دو خانوار

  جديدبناي 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

19	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

    موجود بناي

  ها خوابگاه و هتل

  جديدبناي 

  موجود بناي

99  

99  

53  

53  

15  

15  

7/10  

15  

15  

15  

7/10  

7/10  

  آپارتماني

  جديدبناي 

  موجود بناي

99  

99  

53  

53  

15  

15  

7/10  

15  

15  

15  

7/10  

7/10  

  پرستاري/ پانسيون 

بناي موجود و جديد 
  كوچك

  جديد بزرگبناي 

  بناي موجود بزرگ

-  

99  

99  

-  

-  

53  

-  

1/9  

15  

-  

-  

15  

-  

38  

49  

-  

-  

33  

  تجاري معمولي

  بناي جديد

  بناي موجود

  تجاري با فضاي باز جديد

  تجاري با فضاي باز موجود

76  

76  

-  

120  

46  

46  

-  

46  

15  

15  

0  

15  

1/6  

15  

0  

1/6  

30  

30  

-  

30  

23  

23  

23  

23  

  مراكز خريد بزرگ

  جديدبناي 

  موجود بناي

91  

91  

61  

61  

15  

15  

1/6  

15  

30  

30  

23  

23  

  اداري

  جديدبناي 

  موجود بناي

91  

91  

61  

61  

15  

15  

1/6  

15  

30  

30  

23  

23  

  صنعتي

  معمولي

  خاص آيي كاربا 

  پرخطر

75  

122  

23  

61  

91  

0  

15  

15  

0  

15  

15  

0  

30  

30  

0  

15  

15  

0  
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 ترين بزرگبايد حداقل نصف اندازه  ها پلكاندر هر طبقه از بنا كه دو پلكان خروج مجزا از هم طراحي شود، فاصله بين  ب
مگر در مورد مسيرهاي خروج . انجام شود ها خروجبايد در خط مستقيم بين  گيري اندازه. آن طبقه يا آن بخش باشد رقط

در اين صورت فاصله مذكور بايد منطبق بر امتداد . كه توسط راهروهاي ارتباطي به هم مربوط هستند اي شده دور بندي
  .شود ميقطر بزرگ، بالكن در نظر گرفته ن گيري اندازهدر . گردد گيري اندازهمسير ارتباطي 

  

  

  

  

  

  خروج در طول مسير يها راهروش محاسبه جداسازي	

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

21	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  

  
  

  

  

  

  

  

د توان ميكه مجهز به سيستم شبكه بارنده خودكار هستند، فاصله بين دو پلكان استثنائاً  هايي مكانو  ها پاركينگدر  پ
  .قطر بزرگ در نظر گرفته شود سوم يكحداقل 

 شده تأميندر بند ب و پ  شده مشخصي ها خروجي محصور مانند ها خروجكه  هايي مكانبلند در  هاي ساختماندر  ت
مسير  ترين كوتاهبايد در طول  ها خروجاوم در برابر حريق به يكديگر متصل شده باشد، فاصله روي مقراه يكباشد و با 

  .شود گيري اندازهپيمايش داخل راهرو 

  

هار نظر
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اي طراحي شوند كه براي رسيدن به يك خروج، عبور از ميان آشپزخانه، انبارها،  گونه مسيرهاي خروج بايد به ث
ها در معرض قفل شدن  هاي خواب و فضاهاي مشابهي كه درهاي آن ها، اتاق كنهاي بهداشتي، فضاهاي كار، رخت سرويس

راهرو مقاوم در  ها در طول مسير پيمايش در يك گيري فاصله بين خروج شكل زير يك روش اندازه. هستند، الزم نباشد
  .دهد برابر آتش را نشان مي

بنا مجزا  هاي بخشساختار يا تجهيزات محافظتي ويژه خود مطابق ضوابط اين مقررات از ديگر  واسطه بهبخش از راه است كه  آن» خروج« - 3
اين  تائيديي كه مورد ها خروجآورد  فراهم» تخليه خروج«دستيابي متصرفان به بخش  منظور به اي شده محافظتشده و فضاي عبور امن و 

مورد انتظار در ساير  هاي حريقخروج كه در برابر  هاي پلكانو  ها راه شيبافقي،  يها خروجخروج  هاي درگاهاز  اند عبارت باشند ميمقررات 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 3-3-1-3بند ( .باشند شده محافظتبنا  هاي قسمت

ررات ملي مبحث سوم مق 5-3-3- 1- 3بند (: موارد زير مجاز نخواهد بود غيراز بهروزنه نفوذي در دوربندهاي خروج  هرگونهايجاد  - 4
  )ساختمان

هوا و ديگر تجهيزات الزم در مواردي كه تراكم هوا و ايجاد فشار مثبت در درون دوربند خروج ضروري  هاي كانالعبور  الف
  .باشد شده اعالم

  .نشاني آتش هاي شبكهمربوط به  هاي لولهب عبور 
  .برق ويژه فضاي خروج هاي لولهعبور  پ

  .كامل با مواد مناسب كه از گسترش حريق جلوگيري نمايد درزبندي شوند طور بهدر تمام موارد فوق روزنه نفوذي بايد 

آزاد و بدون مانع باشند و براي مقاصدي مانند انبار كردن كاال روي سطح پله يا پاگردها استفاده  كامالًفضاهاي داخل دوربندهاي خروج بايد  - 5
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 8- 3- 3- 1-3بند (. نشوند

هار نظر
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گونه روزنه و نفوذي در  شده است، اجراي هيچ مجاز شمرده مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-3- 3-1- 3بند استثناي مواردي كه در  به - 6
كان طراحي كه داكت تأسيسات در مجاورت پل درصورتي. دوربندهاي خروج، مانند داكت تأسيسات ساختمان، شوت زباله و غيره مجاز نيست

مبحث راهنماي  5- 3-3-1-3بند (. شود، الزم است كه مطابق شكل زير، بازشوي سرويس آن به فضايي غير از دور بندي پلكان بازشود
  )سوم مقررات ملي ساختمان

ين مقررات هر آن بخش از راه خروج است كه بين انتهاي خروج و معبر عمومي كوچه يا خيابان واقع شود بر اساس ضوابط ا »تخليه خروج« - 7
. باشد شده تصريحدر اين مقررات به گونه ديگري  آنكهمستقيم يا از طريق تخليه خروج به معبر عمومي منتهي گردد مگر  طور بهخروج بايد 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-4- 3-1- 3بند (

  راه خروج دهنده تشكيلاجزاي  3-1بخش 
شود استثنائاً  داشته نگهدر وضعيت باز  گاه هيچي افقي نبايد ها خروجخروج يا برخي از  هاي پلكاندرهاي خود بسته شو مانند درهاي دوربند  -1

از نوع  توان ميكم مخاطره يا معمولي باشد و نيز در هر مورد كه مقام قانوني مسئول تشخيص دهد درها را  ها آندر بناهايي كه محتويات 
-1- 3بند (. قرار گيرد و داراي شرايط زير باشند تائيدمورد  ها آنظام خودكار بسته شدن ن آنكهخودكار بسته شو انتخاب كرد مشروط بر 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2-10- 4

  .شود ميمحاسبه  ها پلهظرفيت خروج  دوسومعرض درها از روش  الف
  .ب درها نبايد با مسير ترافيك معبر عمومي تداخل داشته باشند

انتخاب شود كه حداكثر بازشو و به سمت داخل پله كمتر از نصف عرض پله را اشغال  اي گونه بهج عرض در پلكان بايد 
  .باشد متر ميلي 180نمايد و فاصله بين دستگيره و در نبايد بيشتر از 

تقريباً در يك تراز  ها آنكه سطح كف  در بناي ديگر يا در همان بنااز خروج از يك بنا به مكاني امن در برابر حريق  عبارت استخروج افقي  - 2
راهي باشد كه با عبور از ميان موانع حريق يا با دور زدن حريق از طريق گذرگاه خروج به مكاني امن در  تواند ميباشند خروج افقي  شده واقع

مني اي شده  محافظتفضاي يك  عنوان بهاوالً آن دو بخش تقريباً همسطح باشند و ثانياً آن مكان بتواند  آنكههمان بنا منتهي شود مشروط بر 
مبحث  1-3-4- 1- 3بند ( .كند تأمينواقع در آن بنا را  هاي بخشكافي در برابر آتش و دود ناشي از وقوع حريق در بخش ديگر و تمام 

	)سوم مقررات ملي ساختمان

	
جانشين براي بخشي از راه خروج استفاده شود مشروط بر  عنوان به تواند ميخروج هر بنا خروج افقي  هاي راهدر طرح و محاسبه ظرفيت  - 3

 موردنيازدرصد كل ظرفيت راه خروج  50از  )شود ميي كه به بيرون بنا باز هاي درگاهو  راه شيبپلكان، (خروج بنا  هاي راهظرفيت ديگر  آنكه
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2- 3- 4-1-3بند (. تمام بنا كمتر نباشد

 خروج افقي	
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در يك  تقريباً ها آنبارت است از خروج از يك بنا به مكاني امن در برابر حريق در بنايي ديگر يا در همان بنا كه سطح كف خروج افقي، ع -4
د راهي باشد كه با عبور از ميان موانع حريق يا با دور زدن حريق از طريق گذرگاه خروج به مكاني توان ميخروج افقي . باشد شده واقعتراز 

يك فضاي  عنوان بههمسطح باشند و ثانياً آن مكان بتواند  تقريباًاوالً آن دو بخش  آنكهمنتهي شود، مشروط بر امن در همان بنا 
. كند مي تأمينواقع در آن بنا را  هاي بخش، ايمني كافي در برابر آتش و دود ناشي از وقوع حريق در بخش ديگر و تمام شده محافظت
 ها آني افقي و فضاهاي مرتبط با ها خروجاز  هركدام. ساعت در برابر حريق مقاوم باشد 2از فضاها بايد فضاي حريق مستقل بوده و  هركدام

 جز بهطراحي شوند كه خروج افقي تنها راه ارتباطي آن فضا نبوده و تحت هيچ شرايطي متصرفان در فضايي كه راه خروجي  اي گونه بهبايد 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان راهنماي 3- 4- 1- 3بند ( .د، محبوس نشوندخروج افقي ندار

توان  با تأمين خروج افقي، مي. صورت يك پل از ساختماني به ساختمان مجاور آن نيز اجرا گردد تواند به خروج افقي مي
ان نبايد به كمتر از نيمي از هاي هر ساختم حال تعداد پلكان بااين. هاي موردنظر هر ساختمان را كاهش داد تعداد پلكان

شود ساختماني با توجه به تعداد متصرفان و شرايط آن،  براي مثال فرض مي. هاي موردنياز آن ساختمان كاهش يابد پلكان
ها را  توان تعداد پله بندي اين ساختمان به دو فضاي مستقل حريق و اجراي خروج افقي، مي با تقسيم. پلكان نياز دارد 8به 

با در . پلكان باشد 5و  3هاي موردنياز در هر قسمت از فضاهاي جديد به ترتيب  شود تعداد پلكان فرض مي. دكاهش دا
يعني ؛ اي كاهش داد كه از نصف تعداد موردنياز كمتر نشود گونه ها را به توان تعداد اين پلكان نظر گرفتن خروج افقي، مي

  .پلكان طراحي نمود 3 )ب(پلكان و براي قسمت  2 )الف(توان براي قسمت  مي
داراي يك خروج ديگر غير از خروج افقي  كم دستهر بخش از بنا و هر منطقه حريق در داخل بنا كه به يك خروج افقي مربوط گردد بايد  - 5

يق مجاور بخشي از منطقه حر عنوان به موردنظرمانند پلكان خروج يا درگاه منتهي به بيرون بنا نيز باشد در غير اين صورت منطقه حريق 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 3-4- 1-3بند ( .كه داراي پلكان يا درگاه خروج منتهي به بيرون است محسوب خواهد شد

كمتر  پله راهاز  كننده استفادهمجموع تعداد متصرفان تمام طبقات  آنكهعرض مفيد داشته باشد مگر  متر ميلي 1100 كم دستبايد  پله راههر  - 6
 2050 كم دستبايد  پله راهكاهش داده شود همچنين هر  متر ميلي 900به حداقل  تواند مينفر باشد كه در آن صورت عرض مفيد  50از 

 4-4- 4-1-3بند (. باشد متر ميلي 3700تا سقف باالي خود ارتفاع داشته و بين هر دو پاگرد متوالي آن حداكثر فاصله قائم  متر ميلي
  )رات ملي ساختمانمبحث سوم مقر

درصد شيب  2پاخور و حداكثر  متر ميلي 280خواهد بود و هر كف پله بايد حداقل  متر ميلي 100و حداقل  180ارتفاع هر پله حداكثر  - 7
واقع بين  يها پلهو در مورد تمام  متر ميلي 5هر دو كف يا هر دو ارتفاع متوالي  هاي اندازهداشته باشد حداكثر اختالف يا رواداري مجاز بين 

مانند كف پياده درو منتهي شود اختالف ارتفاع  دار شيببه سطح  اي پلهخواهد بود در مواردي كه  متر ميلي 10دو پاگرد متوالي مجموعاً 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-4- 4-1- 3بند (. به ازاي هر متر طول پله خواهد بود متر ميلي 80مجاز بين دو سر آن حداكثر 

مبحث سوم  3- 3-3-1- 3بند خروج استفاده شود بايد مطابق ضوابط مندرج در  عنوان بهداخلي و خارجي بنا چنانچه  هاي پلكانتمام  - 8
سوم مقررات ملي  مبحث 3- 3- 1-3بند مجزا شوند و با ضوابط مندرج در  ها بخشو دودبند شده از ساير  دور بندي ساختمان مقررات ملي

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 9- 4-4- 1- 3بند (. مطابقت داشته باشند ساختمان
ي ساختمان، بايد مطابق با مندرجات مبحث سوم و پنجم مقررات ملي ساختمان، داراي مقاومت ها پلهعناصر اصلي و مصالح مصرفي در  - 9

  )ملي ساختمانمبحث چهارم مقررات  10- 3- 12- 2- 4بند (. مناسب در برابر حريق بوده و در هنگام زلزله ريزش نداشته باشند
مبحث سوم مقررات ملي  10- 4-4- 1-3بند ( .ذيل مجاز است هاي روشفضاي دوربند با يكي از  تأمينكردن پلكان داخلي يا  دودبند -10

  )ساختمان

 1800در اين روش بايد حداقل عرض پيش ورودي در مسير پيمايش  :استفاده از پيش ورودي با تهويه طبيعي الف
در نظر گرفته  )كه بيشتر است هركدام(منتهي به آن  در وروديباشد اين عرض نبايد كمتر از عرض كريدور يا  متر ميلي

و نيم ساعت  كبه پيش ورودي حداقل ي واحدهادقيقه و از  20 شود مقاومت حريق در ورودي از پيش ورودي به پلكان
  .شو باشند باشد در ضمن درها بايد دودبند و خود بسته شو يا خودكار بسته
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كه در  شود ميدر اين روش از بالكن براي ارتباط پلكان داخلي با واحدها استفاده : ب استفاده از بالكن با تهويه طبيعي
الزامي  پيش وروديمتري ديوار مقاوم حريق تا در ورودي بالكن به  3و رعايت فاصله  پناه جان هاي حفاظاين صورت نصب 

پيش ورودي به پلكان يك و نيم ساعت و از واحدها به پيش ورودي حداقل يك ساعت است مقاومت حريق در ورودي از 
  .باشد در ضمن درها بايد دودبند و خود بسته شو يا خودكار بسته شو باشند

بوده و  متر ميلي 1100در اين روش بايد حداقل عرض پيش ورودي  :استفاده از پيش ورودي با تهويه مكانيكي ج
باشد مقاومت حريق در ورودي از  متر ميلي 1800د به پيش ورودي تا دريچه تهويه مكانيكي حداقل فاصله در ورودي واح

يك و نيم ساعت باشد در ضمن درها بايد دودبند و  حداقلدقيقه و از واحدها به پيش ورودي  20پيش ورودي به پلكان 
  .خود بسته شو يا خودكار بسته شو باشند

  
متر  6كمتر باشد و طول اين ديوار در مجاورت فضاي باز نبايد از  مترمربع 5/1رودي به فضاي باز نبايد از مساحت قسمت باز ديوار پيش و - 11

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 12- 4-4- 1- 3بند (. كمتر باشد
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 20-4- 4- 1- 3بند ( .درصد باز باشد 50به ميزان  طرف ازيكپلكان خارجي بايد حداقل  -12
مقام قانوني  تائيدخروج اصولي ندارند و صرفاً براي بناهاي موجود و با  عنوان بهي فرار، اعتباري ها پلهبر اساس ضوابط اين دستورالعمل،  -13

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 5- 4-1-3بند (. مسئول مجاز خواهد بود
 1-6- 4- 1- 3بند (. شوند ميمتحرك جزو راه خروج محسوب ن روهاي دهپياو  ها كفي برقي و ها پلهو  ها پلهبر اساس ضوابط اين مقررات  -14

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان
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 2- 7-4- 1-3بند (. است 12به  1جديد  هاي ساختمانبراي  گيرد ميقرار  مورداستفادهخروج  عنوان بهكه  راه شيبحداكثر شيب مسير  - 15
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

عرض مفيد داشته باشد مگر در مواردي كه مقام قانوني مسئول عرض كمتري را مجاز بداند در آن  متر ميلي 1100بايد حداقل  راه شيبهر  -16
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3-7- 4-1- 3بند ( .كاهش داده شود متر ميلي 750تا  تواند ميصورت عرض راه 

مبحث سوم مقررات ملي  9- 4- 4-1- 3در بند  آنچهخروج محسوب شود بايد همانند واقع در داخل و خارج بنا چنانچه  هاي راه شيبتمام  -17
بايد  ها آنو پاگردهاي بين  ها راه شيب، مجزا سازي و محافظت شوند اين دور بندي شده دادهشرح  ها پله راهو  ها پلكاندر مورد  ساختمان

مبحث سوم مقررات ملي  4-7- 4-1- 3بند ( .ر لغزنده باشندداراي ساختاري ثابت و پايدار و كفي محكم يكپارچه، غير مشبك و غي
	)ساختمان

مبحث سوم مقررات  7-7-4- 1- 3بند (: نمايد تأمينبخشي از مسير خروج در نظر گرفته شود بايد شرايط ذيل را  عنوان به راه شيباگر  - 18
  )ملي ساختمان

  :ابعاد شيب به شرح زير باشد الف
  متر سانتي 180 راه شيبحداقل عرض مفيد 

  12به  1 حداكثر شيب
  48به  1 حداكثر شيب عرضي
  متر ميلي 760 راه شيبحداكثر ارتفاع يك 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 10- 7-4- 1-3بند ( .بايد فاقد حفره باشد راه شيبكف  -19
  )ملي ساختمانمبحث سوم مقررات  13-7- 4-1- 3بند ( .متر نبايد بيشتر باشد 5/1در مسير حركت از  راه شيبطول  - 20
 15- 7- 4-1-3بند ( .خارجي مانند پلكان داخلي و خارجي است هاي راه شيبدر  )مانع ديد( پناه جانو ديوارهاي  پناه جان هاي حفاظنصب  -21

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان
مقام قانوني مسئول و رعايت تمام مقررات عمومي  تائيددر تمام موارد منوط به  »ي الزاميها خروج« جاي بهجانشين كردن سرسره فرار   - 22

 2-8-4- 1-3بند ( .نفر در نظر گرفته شود 60در اين مقررات خواهد بود همچنين هر سرسره فرار براي حداكثر  ها خروجمربوط به 
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

ي الزامي را به خود اختصاص دهند مگر ها خروجكل ظرفيت درصد  25نبايد بيش از فرار  هاي سرسرهدر هر بنا و در هر بخش از يك بنا  - 23
مبحث سوم  3- 8- 4- 1- 3بند ( .باشد شده تصريحنوع تصرف به گونه ديگر  برحسبخروج  هاي راهدر بخش ضوابط اختصاصي  آنكه

	)مقررات ملي ساختمان

  خروج هاي ظرفيت راه 4-1بخش 
بار (ظرفيت راه خروج در هر طبقه هر بخش از يك بنا و هر فضاي مجزا و مشخص كه به تصرف انسان درآيد بايد براي تمام متصرفان  -1

از راه خروج مناسب و كافي باشد به اين منظور  كننده استفادههمان طبقه بخش يا فضا در نظر گرفته شود و براي تعداد اشخاص  )متصرف
يافته به آن  اختصاصاً زيربنايهر فضا نبايد از حاصل تقسيم مساحت يا  طوركلي بهمتصرفان هر بنا هر بخش از يك بنا و بار متصرف يا تعداد 

كمتر در  شده مشخصالف مبحث سوم مقررات ملي ساختمان  5- 1-3به ازاي نفر در جدول  مترمربعفضا بر واحد تصرف همان فضا كه به 
	.نظر گرفته شود

  )به ازاي هر نفر مترمربع برحسب(در بناهاي مختلف  احد تصرفوالف  -5-1-3جدول 

  به ازاي هر نفرواحد تصرف   نوع تصرف
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      تصرف تجمعي

  سطح خالص مترمربع 65/0  ثابت هاي صندليمراكز تجمعي با تراكم جمعيتي باال بدون 

  سطح خالص مترمربع 4/1  ثابت هاي صندليمراكز تجمعي با تراكم جمعيتي پائين بدون 

  به ازاي هر نفر متر ميلي 445  سكو يا نيمكت است صورت بهمراكز تجمعي كه محل نشستن 

  تعداد صندلي ثابت  با صندلي ثابت هاي مكان

    هاي انتظار سالن

  3/9  آشپزخانه

  3/9  انبار كتابخانه

  سطح خالص مترمربع 6/4  سالن مطالعه كتابخانه

  مساحت سطح آب 6/4  استخرهاي شنا

  8/2  كنار استخرمحوطه 

  6/4  سالن ورزش با تجهيزات

  4/1  سالن ورزش بدون تجهيزات

  6/4  زمين اسكيت

  سطح خالي مترمربع 4/1  ها سن

    تصرف آموزشي

  سطح خالص مترمربع 9/1  درس هاي كالس

  سطح خالص مترمربع 6/4  )شغلي( اي حرفه هاي مكانو  ها آزمايشگاه، ها مغازه

  سطح خالص مترمربع 3/3  )ها مهدكودك(مراكز نگهداري روزانه 

    تصرف درماني

  3/22  مراكز درمان بيماران

  1/11	مراكز درمان بستري

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

28	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  3/9	مراكز درمان سيار

  1/11  و مراكز بازپروري ها زند آن

    تصرف اقامتي

  6/18  ها خوابگاهو  ها هتل

  6/18  ها آپارتمان

  6/18  ها پانسيون

  3/9  )مورد زير غيراز به(تصرف اداري 

  7/3  برج كنترل ترافيك هوائي

    تصرف انباري

  -  انبارها

  9/27  تجاري مؤسساتانبار 

  5/46  مؤسساتانبار ساير 

    تصرف تجاري

  8/2  خيابان سطح هممراكز تجاري 

  7/3  خيابان دسترسي دارند چندطبقهمراكز تجاري كه به دو يا 

  8/2  مراكز تجاري در طبقات زير طبقه خيابان

  6/5  مراكز تجاري در طبقات باالي طبقه خيابان

طبقات يا بخشي از طبقات كه صرفاً براي امور اداري استفاده 
  شوند مي

3/9  

و به  شده استفادهي كه جهت تخليه، بارگيري و انبار هاي قسمتطبقات يا 
  شوند ميروي عموم باز ن

9/27  

استفاده با واحد  هر فضاي قابل  رچهاباز
تصرف كاربري خودش محاسبه 
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  گردد

  28/0  فضاي امن در مسير خروج

  استفاده گردد 65/0پيشنهاد ميگردد براي مساجد و حسينيه ها از عدد.  

براي  شده ارائهاعداد جداگانه  صورت بهدر مواردي كه در جدول براي يك نوع تصرف مساحت ناخالص و مساحت خالص 
تعيين بار متصرف بايد در محاسبات عدد مربوط به مساحت ناخالص براي كل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص براي 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-5-1-3بند ( .انتخاب شود يابد ميمشخص به آن تصرف اختصاص  طور بهسطحي كه 

ب - 5- 1- 3جدول  ظرفيت خروج مندرج در بر اساسبايد  4- 1-3و اجزاي مختلف راه خروج مشروح در بند  هاي قسمتعرض هر يك از  - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 4- 5- 1- 3بند (. تعيين شودمبحث سوم مقررات ملي ساختمان 

  )به ازاي هر نفر متر ميلي(نوع تصرف و چگونگي مسير  برحسبظرفيت راه خروج   جدول
  دار شيببا مسير افقي يا  ها خروجساير   خروج هاي پلكانو  پله راه  تصرف نوع فضا يا

  ها پانسيونو  ها روزي شبانه
  )تحت نظر(مراقبتي و بازداشتي 

  مجهز به شبكه بارنده – مراقبت تندرستي 
  شبكه بارنده بدون – مراقبت تندرستي 

  پرمخاطره
  انواع ديگر تصرف

10  
8  
8  

15  
18  
8  

5  
5  
5  

13  
10  
5  

 شود مييي كه راهرو به آن منتهي ها خروجاز حاصل تقسيم بار متصرف آن راهرو بر تعداد  عبارت استظرفيت هر راهروي دسترس خروج  - 3
مبحث سوم  5- 5- 1- 3بند ( .مربوط به خود كمتر باشد »خروج«ظرفيت هر راهروي دسترس خروج نبايد از ظرفيت  درهرحالولي 

  )مقررات ملي ساختمان
درصد  50ظرفيت خروج بيش از  ها پلهطراحي شود كه در صورت مسدود شدن يكي از  اي گونه بهمسير خروج قرار دارند بايد  پلكاني كه در - 4

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 7- 5- 1- 3بند ( .كاهش نيابد
  )قررات ملي ساختمانمبحث سوم م 8-5-1- 3بند ( .براي محاسبه حداقل عرض پله بايد در ابتدا بار تخليه تجميعي محاسبه گردد - 5

  .گردد ميبار تخليه تجميعي از طبقات باال محاسبه  شود مياگر تخليه به سمت پايين انجام  الف
  .گردد ميبار تخليه تجميعي از طبقات پايين محاسبه  شود ميب اگر تخليه به سمت باال انجام 
  .گردد ميج محاسبه - 5- 1- 3ج حداقل عرض پلكان از جدول 

  بار تجميعي ازنظرج حداقل عرض پلكان - 5- 1- 3جدول 
  

  بار تجميعي پلكان  عرض پلكان

  نفر 2000كمتر از   متر سانتي 110
  نفر و بيشتر 2000  متر سانتي 140

 8- 5- 1-3بند ( .شود ميطبقه در زير بيان  28و  14بار تجمعي براي يك ساختمان  ازنظرمثالي براي محاسبه حداقل عرض پله  - 6
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمانراهنماي 
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براي  14تا  2، طبقات دهد مي نشاننفر در هر طبقه را  300طبقه با بار تصرف  14يك ساختمان  )راست( باالشكل 

. كنند ميمستقيم براي خروج استفاده  صورت بهخروج از دو پلكان استفاده كرده و متصرفان طبقه همكف از در تجميعي 
است كه نيمي از متصرفان از سمت چپ و نيمي ديگر از سمت راست از طريق  شده طراحي اي گونه بهروج خ هاي سيستم

  .شوند ها از ساختمان خارج مي پله
  :شود صورت زير محاسبه مي بار تصرف براي هر دو پلكان به

  طبقه 13× نفر  150=  1950تعداد نفرات در هر پلكان 
پله بيشتر  متر بوده و اگر تعداد متصرفان بيشتر باشد، عرض راه ميلي 110اقل ها بايد حد در حالت كلي عرض پلكان

  :شود صورت زير محاسبه مي در اين مثال عرض به. گردد مي

  نفر 150×  متر ميلي 8=  1200متر  ميلي 
 1420از ، هيچ قسمت از چنين پلكاني نياز به افزايش عرض به بيش ج مبحث سوم 5- 1- 3جدول بنابراين با توجه به 

  .متر ندارند ميلي

، بار تصرفي 28تا  2نفر در هركدام از طبقات  150مجموعاً . دهد طبقه را نشان مي 28يك ساختمان  )چپ(شكل باال 
در قسمت بااليي هر يك از دو پلكان، به علت باال بودن بار . دهند پله تشكيل مي تجميعي كلي را براي هر يك از دو راه

به پايين، بار  15اما مطابق محاسبات زير، از طبقه ؛ ، نيازي به افزايش عرض پلكان وجود نداردنفر 2000تجميعي زير 
 1420عرض پلكان به بيش از  ج،- 5- 1- 3جدول نفر رسيده و الزم است مطابق  2000تجميعي ساختمان به بيش از 

  .متر افزايش يابد ميلي
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  الزامي خروج هاي حداقل تعداد راه 5-1بخش 
راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد، مگر در  2 كم دستابط اين مقررات، هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا بايد بر اساس ضو -1

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-6-1- 3بند (. مواردي كه اين مقررات استثنائاً راه خروج دوم را الزامي نداند
راه خروج مستقل و دور از هم بايد  3نفر باشد، حداقل  1000تا  500بين  ها آناز  هايي بخشدر هر بنا، چنانچه بار متصرف هر طبقه يا  -2

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2- 6-1- 3بند ( .شود بيني پيش
در طول مسير  ها خروجتعداد  آنكهي هر طبقه، رعايت بار متصرف همان طبقه تكافو خواهد كرد، مشروط بر ها خروجدر محاسبه تعداد  -3

 3- 6-1- 3بند (. ي الزم براي طبقات باالتر از خود كمتر نباشدها خروجي هر طبقه از تعداد ها خروج، تعداد ديگر عبارت به. خروج كاهش نيابد
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

  خروج هاي راه چگونگي استقرار 6-1بخش 
بايد حداقل برابر با نصف اندازه  ها خروجدر هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا كه دو خروج مجزا از هم طراحي شود، فاصله بين  -1

دور ي ها خروجانجام شود، مگر در مورد آن گروه  ها خروجبايد در خط مستقيم بين  گيري اندازه. قطر آن طبقه يا آن بخش باشد ترين بزرگ
در طول مسير راهرو  تواند مياستثنائاً  ها خروجكه در آن موارد، فاصله بين  كه توسط راهروهاي ارتباطي به هم مربوط هستند شده بندي
طراحي  الذكر فوقبايد با مشخصات  ها خروجواحد از  2 كم دستدر فضاها يا بناهايي كه داراي بيش از دو خروج باشند، . شود گيري اندازه

مستقيم  طور بهچنانچه  ها خروجكه در آن صورت فاصله بين  ، محافظت شودتأييدشدهتمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار  آنكهشوند، مگر 
نيز بايد در موقعيتي قرار گيرد كه  ها خروجساير . قطر كلي طبقه يا سطح موردنظر كاهش يابد سوم يكتا  تواند ميشود، استثنائاً  گيري اندازه

مبحث سوم مقررات ملي  1- 7-1- 3بند (. ي ديگر كاسته نشودها خروجتوسط آتش و دود، از قابليت  هر يك در صورت مسدود شدن
  )ساختمان

بهداشتي، فضاهاي  هاي سرويس، انبارها، ها خانهطراحي شوند كه براي رسيدن به يك خروج، عبور ميان آشپز اي گونه بهمسيرهاي خروج بايد  - 2
مبحث سوم  3-7- 1-3بند ( .در معرض قفل شدن هستند، الزم نباشد ها آنفضاهاي مشابهي كه درهاي  خواب و هاي اتاق، ها رختكنكاري، 

  )مقررات ملي ساختمان

  هاي آپارتماني در تصرف خروج هاي ضوابط اختصاصي راه 7-1بخش 
مبحث سوم مقررات  4-2-10- 1- 3بند ( :استثنائاً فقط به يك خروج، دسترسي داشته باشد تواند ميدر موارد زير، هر واحد مسكوني  -1

  )ملي ساختمان

  .واحد مسكوني از طريق يك درگاه خروج، مستقيماً به خيابان يا حياط مربوط شود الف
مبحث سوم مقررات  11-3- 3- 1-3بند به يك پلكان خارجي مطابق  متر مستقيماً 23واحد مسكوني، با ارتفاع كمتر از  ب

  .كوني واقع در يك طبقه اختصاص دارد، دسترسي داشته باشدكه حداكثر به دو واحد مس ملي ساختمان
 ها بخشساعت مقاوم حريق و بدون بازشو از ديگر  1واحد مسكوني، داراي يك پلكان مختص به خود بوده كه با موانع  پ

  .باشد جداشده

تطبيق با  شرط به واحد مسكوني در هر طبقه 4 حداكثر، با متر 15ارتفاع حداكثر ، به طبقه باالتر از همكف 4حداكثر با  آپارتمانيهر بناي  - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5- 2- 10- 1-3بند (: فقط يك پلكان خروج داشته باشد تواند ميضوابط زير، استثنائاً 

شده باشد و درهاي حريق خود بسته  دور بندي كامالًساعت مقاومت،  1پلكان خروج توسط موانع حريق با حداقل  الف
  .ساعت محافظت حريق، تمام بازشوهاي واقع بين دوربند پلكان و آن بنا را محافظت كنند 1رخ شو با ن

  .پائين تر از تراز تخليه خروج ادامه نداشته باشد طبقه نيمپلكان خروج، بيش از  ب
  .ساعت مقاومت حريق داشته باشند 1، حداقل شوند ميدسترس خروج استفاده  عنوان بهراهروهايي كه  پ
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  .متر بيشتر نباشد 10له عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج از فاص ت
  .ساعت نرخ مقاومت حريق باشد چهارم سهواحدهاي مسكوني، حداقل داراي  جداكنندهافقي و قائم  ساختارهاي ث 

تا يك طبقه  توان ميمجهز شود، تعداد طبقات بنا را  تأييدشدهكه تمامي بنا به شبكه بارنده خودكار  در مواردي: تبصره
فراهم  نشان آتش مأمورانخارجي بنا به تعداد كافي پنجره در دسترس  هاي جدارهاوالً در  بر آنكهافزايش داد، مشروط 

  .واقع گردد مؤثربوده، ثانياً تجهيز بنا به شبكه بارنده خودكار در كاهش خطرات حريق 

تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار  آنكهمتر داشته باشند، مگر  10ختلف نبايد مسير مشتركي به طول بيش از ي مها خروج هاي دسترس - 3
طول مسير عبور در درون واحدهاي . يابد افزايشمتر  15حداكثر به  تواند ميمحافظت شود كه در آن صورت استثنائاً اين طول  تأييدشده

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 6-2- 10-1-3بند (. شود ميملحوظ ن ها گيري اندازهمسكوني مستقل، در اين 
محافظت شود كه در آن  تأييدشدهتمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار  آنكهمتر است، مگر  10 بست بنحداكثر طول مجاز راهروهاي  - 4

	)مقررات ملي ساختمانمبحث سوم  7-2- 10-1- 3بند (. متر افزايش يابد 15به  تواند ميصورت، استثنائاً اين طول 
تواند باعث گمراهي متصرفان به هنگام فرار شده و در صورت فرار اشتباه آنان  بست بخشي از راهروهاي تردد است كه مي مطابق تعريف، بن - 5

بخشي از عنوان  بست به در بسياري موارد بن. به اين راهرو براي دسترسي به خروج مجبور شوند طول مسير آن را دوباره پيمايش نمايند
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمانراهنماي  7-2- 10-1-3بند (. دهد مسير مشترك خود را نشان مي

متر بيشتر شود، مگر در مواردي كه بنا  23در داخل واحدهاي مسكوني مستقل، فاصله عبوري تا رسيدن به راهروي دسترس خروج، نبايد از  - 6
بند ( .متر افزايش يابد 38 حداكثر به تواند ميكه در آن صورت استثنائاً اين فاصله  شود ميمحافظت  تأييدشدهتوسط شبكه بارنده خودكار 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 10-2-8- 1- 3
 ترين نزديكباشد كه در راهروهاي دسترس خروج، فاصله بين در ورودي هر واحد مسكوني تا  اي گونه بهبايد  ها خروجتعداد و موقعيت  - 7

طول راهروهاي بيروني دسترس خروج نيز استثنائاً . متر افزايش يابد 60تعداد حداكثر به  آنكهمتر بيشتر نشود مگر  30از  خروج، حداكثر
مبحث  9-2- 10-1-3بند ( .مقام قانوني مسئول قرار گيرد تائيدمورد  ها آنايمني  آنكهمتر افزايش يابد، مشروط بر  60حداكثر  تواند مي

	)نسوم مقررات ملي ساختما
 60هاي مجهز به شبكه بارنده  متر و براي ساختمان 30هاي بدون شبكه بارنده  محدوديت فاصله بين در آپارتمان تا در خروج در ساختمان - 8

، منظور تجهيز كليه اجزا بنا، گردد ميدر تمامي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، هر جا صحبت از تجهيز به شبكه بارنده . باشد متر مي
مبحث سوم مقررات راهنماي  9-2- 10- 1- 3بند (. باشد ميخواب، آشپزخانه، هال، پذيرايي و راهروها به شبكه بارنده  هاي اقاتاعم از 

  )ملي ساختمان
مبحث سوم  12-2- 10-1- 3بند (: قرار گيرند غيرمسكوني هاي تصرفدر طبقات فوقاني  توانند ميمسكوني با شرايط ذيل  هاي تصرف - 9

  )مقررات ملي ساختمان

  .ساعت مقاوم حريق جداسازي شود 1ديوارهاي  وسيله به غيرمسكونيمسير خروج تصرف مسكوني از واحدهاي  الف
  .كليه واحدهاي غيرمسكوني به شبكه بارنده مجهز گردند ب

اين . ، به روشنايي اضطراري ضروري است)هركدام كه زودتر اتفاق بيفتد(طبقه  واحد مسكوني يا سه 12تجهيز بناهاي آپارتماني بيش از  -10
شده و ثانياً به مدت مناسب و كافي، ميزان ده لوكس  صورت خودكار روشن اي باشد كه اوالً در زمان قطع برق به گونه روشنايي بايد به

  )ختمانمبحث سوم مقررات ملي ساراهنماي  10- 2-10- 1- 3بند (. روشنايي را براي استفاده مردم از خروج، تأمين نمايد

  يك يا دو خانواري هاي در خانه خروج هاي راه ضوابط اختصاصي 8-1بخش 
 اضافه بهيا فضاي زندگي بايد حداقل دو امكان فرار يا يك امكان فرار  خواب اتاقدر هر خانه يا واحد زندگي داراي دو اتاق و بيشتر، براي هر  -1

خواب يا فضاهاي زندگي نبايد فقط از طريق نردبان، پلكان تاشو يا  هاي اتاقاز  يك هيچ. يك روش محافظتي مناسب در نظر گرفته شود
باشد كه ارتباط بدون مانع واحد زندگي را به بيرون بنا در  اي پله راهيكي از امكانات فرار بايد درگاه يا  كم دستباشند،  دسترس قابلدريچه 
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 :ي معادل آن بايد حسب مورد با يكي از موارد زير مطابقت داشته باشدراه فرار دوم و يا روش محافظت. نمايد تأمينسطح خيابان يا زمين 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2-4- 10-1- 3بند (

، راهرو يا فضايي كه از راه فرار اصلي مجزا و دور بوده و بتواند ارتباط بدون مانعي به بيرون بنا در سطح پله راهيك در،  الف 
  .نمايد تأمينخيابان يا زمين 

در طول راه هيچ دري كه در معرض قفل  آنكه، مشروط بر تأييدشدهعبور از ميان فضاهاي مجاور يا هر راه فرار  راه يك ب 
  .از راه فرار اصلي مجزا و دور باشد مسير تمامشدن قرار دارد، وجود نداشته و 

يگر، قابل باز شدن بوده و بازشوي يك پنجره يا در بيروني كه از سمت داخل بدون نياز به كليد يا هر وسيله خاص د پ
 متر ميلي 600و  2عرض  متر ميلي 900ارتفاع و يا حداقل  متر ميلي 1050عرض و  متر ميلي 500مفيد حداقل  طور بهآن 

 پنجرهاين . باشد شده واقعاز كف اتاق باالتر  متر ميلي 1100همچنين لبه پائيني بازشو نبايد بيش از . ارتفاع داشته باشد
  :واقع شود موردقبولراه فرار دوم  عنوان به تواند مي، فقط در موارد زير يا در

  .باشد شده واقعمتري از سطح زمين  6در فاصله حداكثر  پنجرهلبه بااليي بازشوي  1
 باشد و موضوع دسترس قابل نشاني آتش، پنجره مستقيماً براي گروه امداد يا نيروهاي نشاني آتشبا توجه به نوع امكانات  2

  .مقام قانوني مسئول قرار گيردتائيد مورد 
  دبازشوپنجره يا در به يك بالكن بيروني  3

آن واحد  هاي بخشدقيقه مقاوم حريق از تمام ديگر  20يا فضاي زندگي توسط ساختاري با حداقل  خواب اتاق ت
متناسب  طور بهي و دقيقه مقاومت حريق و حداقل امكان نشت دود طراح 20و به دري كه براي  جداشدهمسكوني 

 در نظرهواي تازه براي متصرفان  تأمينتخليه دود و  منظور بههمچنين تمهيدات الزم . ، مجهز شودشده نصب
يا  خواب اتاقضروري نخواهد بود كه  در صورتيراه فرار دوم يا روش محافظتي معادل آن، تنها . باشد شده گرفته

كه از آن طريق بتوان به سطح زمين يا  اي گونه به شود ميداراي دري باشد كه مستقيماً به بيرون بنا باز  يزندگفضاي 
  .معبر عمومي راه يافت

بيشتر بوده يا فاصله دسترسي آن به راه فرار اصلي از  مترمربع 185از هر واحد مسكوني يا فضاي زندگي كه مساحت آن از  هر طبقهبراي  - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3- 4-10- 1-3بند (. شود بيني پيششد، بايد دو راه فرار دور از هم متر بيشتر با 23

در  متر ميلي 600به عرض حداقل  تواند مياستثنائاً  ها حمامو  ها توالتدر . است متر ميلي 700فرار،  هاي راهحداقل عرض درهاي واقع در  - 3
	)مقررات ملي ساختمانمبحث سوم  2-4- 10-1-3بند (. نظر گرفته شود

طبقه و كمتر، نيازي به دور  و ديگر بازهاي قائم حريق در بناهاي سه )هاي يك يا دو خانواري در خانه(هاي موجود در بناهاي دوطبقه  پلكان -4
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان راهنماي(. بندي نخواهند داشت

  تجمعي هاي تصرفخروج در  هاي راه ضوابط اختصاصي 9-1بخش 
 2- 13- 1- 3بند ( :شوند مي بندي دستهضوابط اين مقررات، تمام بناهاي تجمعي برحسب بار متصرف، به سه گروه به شرح زير  بر اساس -1

	)سوم مقررات ملي ساختمان مبحث

  تعداد متصرفان  بناي تجميعي
  نفر 1000بيش از   گروه الف
  نفر 10000تا  301 گروه ب
  نفر 300تا  50 گروه ج
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ثابت و رديف بندي  ها آنجايگاه  طوركلي بهتجمعي، مانند تئاترها، سينماها و ديگر فضاهاي با عملكرد مشابه كه  هاي تصرفدر آن گروه از   -2
مبحث سوم مقررات ملي  7- 13- 1-3بند ( .الف تعيين شود-13- 1-3شده است، ظرفيت خروج بايد مطابق مقادير مندرج در جدول 

  )ساختمان

  ها صندليتعداد  برحسبتجمعي  هاي تصرفالف ظرفيت راه خروج در  - 13- 1- 3جدول 
  )ثانيه 200: زمان اسمي تخليه(

  )ثانيه(زمان اسمي تخليه   ها صندليتعداد 
  )متر ميلي( عرض مفيد راه خروج به ازاي هر صندلي

  خروج هاي درگاهو  ها راه شيب، ها گذرگاه  و پلكان خروج پله راه

  5  5/7  200 تعدادبدون محدوديت به هر 
  

نيمي از كل متصرفان بنا، حداقل برابر يا مجموع عرض  كم دست استفادهخروج اصلي با عرض كافي براي / هر تصرف تجمعي بايد يك ورود  -3
خروج اصلي بايد در تراز / اين ورود . ي منجر به خود، داشته باشدها پله راهخروج و  هاي گذرگاه براي تمام راهروهاي ارتباطي، مقررشده

از سطوح و طبقات واقع در تراز غير تخليه  هر يك. مستقيماً به خيابان منتهي گردد راه شيبيا  پله راهيا از طريق  شده واقعتخليه خروج 
خروج اصلي / تجمعي كه طرح ورود  هاي تصرفآن گروه  استثنائاً در. خروج نيز بايد از طريق يك دسترس خروج اصلي بنا مرتبط شوند

 هاي ترمينالورزشي يا  هاي محوطهو  ها استاديومممكن نباشد، مانند  سادگي بهموردي نداشته يا تشخيص موقعيت آن براي متصرفان 
براي بار  ازآنچهدرصد بيشتر  17 ها آنمجموع ظرفيت  آنكهدر پيرامون بنا توزيع شوند مشروط بر  توانند مي ها خروجمسافري و نظاير آن، 

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 9- 13-1- 3بند (. متصرف كل بنا الزم است در نظر گرفته شود
ي ديگري با عرض كافي براي ها خروجخروج اصلي، / از سطوح و طبقات بايد عالوه بر دسترسي به ورود  هر يكدر هر تصرف تجمعي،  -4

خروج اصلي بنا / بايد تا حد امكان از يكديگر و از ورود  ها خروجاز  هر يك. متصرف آن سطح يا طبقه داشته باشد مجموع بار دوسوماستفاده 
مبحث  10-13- 1- 3بند (. دور بوده و از طريق راهروهاي ارتباطي عرضي يا كناري، مطابق ضوابط اين مقررات، به تخليه خروج منتهي شود

  )سوم مقررات ملي ساختمان

نيمي از تعداد كل  كم دست، عرض هر خروج بايد براي استفاده شود ميكه فقط دو خروج مقرر  در مواردي :1تبصره 
  .متصرفان بنا در نظر گرفته شود

آن براي  موقعيتخروج اصلي موردي نداشته يا تشخيص / تجمعي كه طرح ورود  هاي تصرفدر آن گروه  :2تبصره 
 ها خروجمسافري و نظاير آن،  هاي ترمينالورزشي يا  هاي محوطهو  ها تاديوماسممكن نباشد، مانند  سادگي بهمتصرفان 

براي بار متصرف كل  ازآنچهدرصد بيشتر  17 ها آنمجموع ظرفيت  آنكهدر پيرامون بنا توزيع شوند، مشروط بر  توانند مي
  .گرفته شود در نظربنا الزم است، 

اين راه خروج . خروج داشته باشند راه يكفقط  توانند مينفر بيشتر نباشد،  50از  ها آنكه بار متصرف  هايي طبقهداخلي يا ميان  هاي بالكن -5
  .به طبقه زير منتهي شود تواند مي

نفر باشد، بايد حداقل دو راه خروج دور از هم  100تا  51بين  ها آنكه بار متصرف  هايي طبقهداخلي يا ميان  هاي بالكن
  .به طبقه زير منتهي شوند توانند مياين دو راه خروج . داشته باشند

نفر بيشتر است، يك طبقه مجزا محسوب شده و بايد  100از  ها آنكه بار متصرف  هايي طبقهداخلي يا ميان  هاي بالكن 
مبحث سوم  12- 13-1- 3بند (. خروج به تعداد و عرض كافي در نظر گرفته شود هاي راه ها نآمطابق ضوابط اين مقررات براي 

  )مقررات ملي ساختمان
خروج بايد داراي ظرفيت كافي براي تخليه همزمان كليه متصرفان  هاي راه، شود ميواقع  در مواردي كه تصرف تجمعي داخل بناي ديگري -6

	)جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  3- 3-4- 3-1بند (. بنا باشد
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  اي حرفه/ اداري  هاي تصرفخروج در  هاي راه ضوابط اختصاصي 10-1بخش 
  

قرار  مورداستفادهخروج الزامي براي بيش از يك طبقه  هاي راه عنوان بهداخلي چنانچه  هاي راه شيبو  ها پلكان، اي حرفه/ در بناهاي اداري  -1
مبحث سوم مقررات  2- 14- 1- 3بند (. شوند دور بندي ساختمان مبحث سوم مقررات ملي 3-3-3- 1-3بند گيرند، بايد مطابق ضوابط 

  )ملي ساختمان
موتورخانه و ديگر تسهيالت / انباري  عنوان بهچنانچه فقط  )ها زيرزمين(، طبقات پائين تر از طبقه همكف اي حرفه/ در بناهاي اداري  - 2

. داشته باشند 17-1- 3يي مطابق ضوابط مندرج دربند ها خروج توانند ميتصرف نشوند،  اي حرفه/ اداري  عنوان بهتي بنا استفاده شوند و خدما
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3-14-1- 3بند (

 ساختمان مبحث سوم مقررات ملي 7- 4- 4-1- 3بند ي مارپيچ با رعايت ضوابط مندرج در ها پله، استفاده از اي حرفه/ اداري  هاي تصرفدر  - 3
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-14-1-3بند (. مجاز خواهد بود

 7-14-1- 3بند (. گرفته شود در نظركمتر  متر ميلي 1120، عرض مفيد هيچ قسمت از راه خروج نبايد از اي حرفه/ اداري  هاي تصرفدر  - 4
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

بايد برابر ظرفيت الزم براي بار متصرف اين  )معبر عمومي تراز هم(ي طبقه همكف ها خروج، مجموع ظرفيت اي حرفه/ اداري  هاي تصرفدر  - 5
-1- 3بند ( .خروجي منتهي به طبقه همكف در نظر گرفته شود هاي راه شيبو  ها پلكانبراي  مقررشده هاي ظرفيتمجموع  اضافه بهطبقه 

  )ختمانمبحث سوم مقررات ملي سا 14-8
استفاده شود،  اي حرفه/ طبقات زير همكف، چنانچه براي مقاصد اداري  ازجمله، هر فضا در هر طبقه از بنا، اي حرفه/ اداري  هاي تصرفر د - 6

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 9-14-1-3بند (. حداقل دو خروج مجزا براي آن الزامي خواهد بود تأمين

فقط به يك خروج دسترسي داشته باشد، مشروط  تواند مينفر  100متصرفاني به تعداد كمتر از  هر اتاق يا فضا با :تبصره
  :آنكهبر 
در تراز تخليه خروج، مستقيماً به بيرون بنا منتهي شده و مجموع طول راهي كه از هر نقطه اتاق يا  موردنظرخروج  الف

  .تر بيشتر نشودم 30، از شود ميفضا از طريق اين خروج تا بيرون بنا پيموده 
كه  متر با آن اختالف ارتفاع داشته باشند 5/4 توانند مي، حداكثر اند نشدهفضاها در طبقه خروج واقع  گونه اينچنانچه  ب

 گونه هيچبنا جدا شود و  هاي قسمتشده و از ساير  دور بندي كامالًدر مسير خروج بايد  مورداستفاده پلكاندر اين صورت 
  .باشد بازشوي اضافي نداشته

تمام بنا توسط شبكه بارنده  آنكهمتر داشته باشد، مگر  6ي به طول بيش از بست بن، هيچ راهرويي نبايد اي حرفه/ اداري  هاي تصرفدر  - 7
مبحث سوم مقررات  10- 14-1-3بند (. متر باشد 15 تواند مي ها بست بن حداكثر طولمحافظت شود كه در آن صورت  تأييدشدهخودكار 

  )ملي ساختمان
 خودكارتمام بنا توسط شبكه بارنده  آنكهمتر داشته باشند، مگر  23مختلف نبايد مسير مشتركي به طول بيش از  هاي خروج هاي دسترس - 8

مبحث سوم  11- 14- 1-3بند (. متر افزايش يابد 30حداكثر به  تواند ميكه در آن صورت استثنائاً اين طول  شود محافظت تأييدشده
  )مقررات ملي ساختمان

 خودكارتمام بنا توسط شبكه بارنده  آنكهمتر خواهد بود، مگر  60، حداكثر طول مجاز دسترس خروج اي حرفه/ اداري  هاي تصرفدر  - 9
مبحث سوم  12- 14- 1- 3بند (. متر افزايش يابد 90حداكثر به  تواند ميكه در آن صورت استثنائاً اين طول  شود محافظت تأييدشده

  )مقررات ملي ساختمان
مقام قانوني مسئول استفاده  تائيد، در صورت باشد مينفر در هر طبقه  30كه تعداد متصرف كمتر از  خطر كم اي حرفه/ اداري  هاي رفتصدر  -10

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 15-14-1- 3بند (. مجاز خواهد بود ساختمان مبحث سوم مقررات ملي 2-10- 1- 3بند از 
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ين كمتري دارند مانند دفاتر وكالت و مراجعرو لحاظ شده است كه در تصرفات اداري كه  اختمان ازآناين بند در مبحث سوم مقررات ملي س - 11
توان  لذا در صورت تائيد مقام قانوني مسئول مي .باشند نظاير آن به داليل زير داراي پتانسيل خطر كمتري نسبت به اماكن مسكوني مي

مبحث سوم مقررات ملي راهنماي  15-14-1- 3بند (. ها در نظر گرفت گونه تصرف هاي مسكوني را براي اين شرايط آپارتمان
	)ساختمان

 ،كالت و دفاتر مهندسي شامل موارد و دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طالق، دفاتر پزشكان، مطب پيشنهاد ميگردد تصرفاتي مانند آرايشگاه
  .ذكر شده در اين بند گردند

  .باشند ها محل سكونت دائمي و اقامت شبانه افراد نمي اين ساختمان الف

  .ها حضور ندارند كودكان و افراد سالخورده در اين ساختمان ب

	.هاي مسكوني كمتر است ها معموالً از كاربري حجم مواد قابل اشتعال آن پ

  تجاري/ كسبي  هاي تصرفخروج در  هاي راه ضوابط اختصاصي 11-1بخش 
دور ، بايد شوند عنوان راه خروج استفاده مي ي كه بهداخل هاي راه شيبيا  ها پلكانيك طبقه، تمام  زتجاري بيش ا/ كسبي  هاي تصرفدر همه  -1

مبحث  2-15- 1-3بند ( .نخواهند داشت دور بندي، نياز به دهند ميكه فقط يك طبقه زيرزمين را به همكف ارتباط  هايي پلكان. شوند بندي
  )سوم مقررات ملي ساختمان

 مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 7- 4- 4-1- 3بند پلكان مارپيچ با رعايت ضوابط مندرج در  از استفادهتجاري، / كسبي  هاي تصرفر د - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 6- 15-1- 3بند (. مجاز خواهد بود

هاي  يتظرفمجموع  اضافه بهي طبقه همكف بايد برابر ظرفيت الزم براي بار متصرف اين طبقه، ها خروج، مجموع ظرفيت ها فروشگاهدر  - 3
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 7- 15-1- 3بند (. منتهي به طبقه همكف در نظر گرفته شود هاي راه شيبو  ها پلكانبراي  مقررشده

. طبقات زير همكف، بايد حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد ازجملههر طبقه و هر بخش از هر طبقه،  تجاري،/ كسبي  هاي تصرفدر  - 4
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 8-15- 1- 3بند (

متر  23چنانچه طول دسترس خروج حداكثر  مترمربع 280يك طبقه با مساحت خالص حداكثر  هاي فروشگاهدر  :تبصره
محافظت شود،  تأييدشدهباشد، داشتن يك خروج مجاز خواهد بود و در مواردي كه تمام اين طبقه با شبكه بارنده خودكار 

  .متر افزايش يابد 30به حداكثر  تواند مياين طول 

تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تأييدشده  آنكهمگر  متر داشته باشد، 23هاي خروج نبايد مسير مشتركي با طول بيش از  دسترس - 5
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 9- 15-1- 3بند (. متر افزايش يابد 30تواند به حداكثر  كه در آن صورت اين طول مي محافظت شود

بنا توسط شبكه بارنده خودكار تأييدشده  آنكهمتر بيشتر باشد، مگر  30تجاري، طول دسترس خروج نبايد از / كسبي  هاي تصرفدر  - 6
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 10- 15-1- 3بند (. متر افزايش يابد 60تواند به حداكثر  كه در آن صورت اين طول مي محافظت شود

-1- 3بند (. كمتر نباشد متر ميلي 900ها بوده و از  ها، بايد معادل عرض خروج ، حداقل عرض مفيد راهروهاي منجر به خروجها فروشگاهر د - 7
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 15-11

ارتباطي كه  راه يكحداقل  تأمينمترمربع،  2800با مساحت خالص بيش از  هاي فروشگاهطبقه، همچنين در  3بيش از  هاي فروشگاهر د - 8
- 3بند (. كمتر در نظر گرفته شود متر ميلي 1500عرض اين راه نبايد از . مستقيماً به يك خروج منجر شود، در هر طبقه ضروري خواهد بود

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 12- 1-15
مجموع عرض خروج  دوسومشود، حداقل  يا يك ديوار خارجي بنا در نظر گرفته مي بر يكدر مواردي كه درهاي ورود مشتريان، فقط در  - 9

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 13- 15- 1-3بند (. گردد تأمينمقررشده براي بنا بايد در همان ديوار 
طبقه (توانند در تراز تخليه خروج  ها مي درصد خروج 50در مواردي كه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تأييدشده محافظت شود،  -10

- 1-3بند (. متر بيشتر نباشد 15طول تخليه خروج از  آنكهتخليه خروج به بيرون بنا تخليه شوند، مشروط بر  يرو راه يكاز طريق  )همكف
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 15-16
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مقام  تائيدنفر نباشد، با  50بار متصرف مجموع طبقات بيش از  كه درصورتيكف، هم رويطبقه  2حداكثر تا  خطر كمدر بناهاي تجاري  - 11
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 19- 15- 1- 3بند (. توان يك پلكان خروج در نظر گرفت قانوني مسئول مي

ها بايد مستقيماً  درصد از خروج 50قرار گيرد، حداقل  مورداستفادهغيرتجاري  به منظوريطبقات فوقاني  كه درصورتيتجاري  هاي تصرفدر  -12
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 20- 15-1- 3بند (. بازشوندو بدون بخش تخليه خروج به بيرون از بنا 

  بلند هاي ساختمان ضوابط اختصاصي 12-1بخش 
براي  دسترس قابلسطح  ترين مناسبتا تراز  تصرف قابلضوابط اين مقررات، هر بنايي كه فاصله قائم بين تراز كف باالترين طبقه  بر اساس -1

متر بيشتر باشد، عمارت بلند محسوب شده كه عالوه بر ضوابط اختصاصي  23مقام قانوني مسئول برسد و از  تائيدكه به  نشاني آتشماشين 
 .، تابع ضوابط اين بخش نيز خواهد بود)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 17- 1- 3تا  10-1- 3مندرج در بندهاي (مربوط به تصرف خود 

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 18-1- 3بند (
 5با بار متصرف  ها آنها و نظاير  هاي نگهباني و كنترل، مناره گيرند و نيز برج مورد تصرف انسان قرار نمي طورمعمول بهاي مرتفع كه ه زهسا - 2

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2-18- 1- 3بند (. نفر يا كمتر، مشمول مقررات اين بخش نخواهد بود
تصرف، عرض  در ضوابط اختصاصي آنكهعرض مفيد باشند مگر  متر ميلي 1100حداقل داراي خروج بايد  هاي راهبلند،  هاي ساختماندر  - 3

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3- 18- 1- 3بند (. بيشتري براي راه خروج مقررشده باشد
دو خروج مجزا و تا  حداقل تأمينطبقات زير طبقه تخليه خروج،  ازجملهبلند، براي هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه،  هاي ساختماندر  - 4

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 4- 18- 1- 3بند (. حد امكان دور از هم الزامي است
انتخاب شود كه براي دسترسي به هر خروج، راهي مجزا و در  اي گونه بهها بايد  شود، موقعيت خروج در مواردي كه چند خروج مقرر مي - 5

- 1- 3بند (. متر مجاز است 15ها از هر نقطه، مسير مشترك به طول حداكثر  رس خروجالبته در ابتداي دست. جهتي جداگانه فراهم باشد
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 6- 18

مبحث سوم مقررات  7- 18-1-3بند (. خروج مجاز نخواهد بود هاي راهمتر در  15ي با طول بيش از بست بنبلند، هيچ  هاي ساختماندر  - 6
  )ملي ساختمان

تمام بنا يا سازه با شبكه بارنده خودكار تأييدشده محافظت  آنكهمتر است، مگر  30بلند، حداكثر  هاي ساختمانهاي خروج در  طول دسترس - 7
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 8-18- 1- 3بند (. متر افزايش يابد 45تواند به حداكثر  شود، در آن صورت اين طول مي

ها  اين شبكه. نظارت الكتريكي محافظت شوند هاي سيستمهاي بارنده خودكار تأييدشده مجهز به  وسط شبكهبايد ت بلند هاي ساختمانهمه  - 8
مبحث  11-18- 1- 3بند ( .شده و در هر طبقه داراي شير كنترل و وسايل كنترل جريان آب باشند استاندارد، نصب هاي روشبايد مطابق 

  )سوم مقررات ملي ساختمان
در اين . كند، باشند نشاني تعيين مي بايد داراي يك ايستگاه كنترل مركزي در يك اتاق كه محل آن را سازمان آتش بلند هاي ساختمانتمام  - 9

ارتباطي، حفاظتي، ايمني و مخابراتي موجود در بنا را  تأسيساتايستگاه بايد بتوان به كمك نشانگرهاي الكترونيك، همه تجهيزات و 
	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 15-18- 1-3بند (. كنترل نمود درستي به

- 4بند ( .مكانيكي تهويه و فشار مثبت داشته باشد طور بهكه در راه خروج واقع شود، بايد  اي پله، محفظه )8گروه (بلند  هاي ساختماندر  -10
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  1- 8

عمومي ارتباط و خروج  فضاهايد به سيستم برق اضطراري كه سيستم كشف و اعالم حريق و همچنين روشنايي ايبلند ب هاي ساختمانتمام  -11
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  5- 8- 4بند ( .، مجهز باشندكند مي تأمينرا 

  ها پاركينگضوابط اختصاصي  13-1بخش 
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 23-1- 3بند ( .نظر گرفته شود مكان با خطر معمولي در عنوان به ها پاركينگميزان خطر،  ازنظر -1
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2-23- 1- 3بند (. ي بسته بايد داراي تمهيدات دودبند و دوربند باشندها پاركينگپلكان  - 2
  )سوم مقررات ملي ساختمانمبحث  4- 23-1- 3بند (. بايد به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار و دستي مجهز باشند ها پاركينگ - 3
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اتصال شبكه بارنده تأييدشده از طريق حسگر جريان آب به سامانه اعالم حريق نيازي به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار  در صورت - 4
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5- 23-1- 3بند (. وجود سامانه هشدار دستي الزامي است درهرحال. باشد مين

مبحث سوم مقررات ملي  6- 23- 1- 3بند (. ته با هر تعداد طبقه و مساحت بايد داراي حداقل دو راه خروج باشندي بسها پاركينگتمام  - 5
  )ساختمان

طبقه زيرزمين از تراز متوسط زمين طبيعي  ترين پايينمترمربع بوده و يا عمق  9300 ازمساحت كل طبقات پاركينگ بيش  كه درصورتي - 6
خروج دوم استثنائاً . و دو راه خروج دسترسي داشته باشد شده تقسيمگ بايد به دو قسمت دودبند متر باشد، هر بخش پاركين 9بيش از 

	)مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 8-23- 1-3بند ( .باشد 24- 1- 3با رعايت مشخصات بند  برقي پلهتواند آسانسور و يا  مي
حداقل . متر باشد 50/3متوسط نبايد كمتر از  هاي توقفگاهمتر و در  5بزرگ نبايد كمتر از  هاي توقفگاهدر  راه شيبپهناي معبر ورودي و  -7

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 1-3-10- 5- 4بند ( .متر است 50/2كوچك  هاي توقفگاهفرض ورودي براي 

  

- 10- 5- 4بند (. رات ملي ساختمان داشته باشندبزرگ و متوسط بايد حداقل دو راه خروج افراد پياده مطابق مبحث سوم مقر هاي توقفگاه -8
  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 2- 3

  نشاني ضوابط اختصاصي استقرار خودروهاي آتش 14- 1بخش 
متر حداقل  23هاي با ارتفاع بيش از  متر و براي ساختمان 6قبول معبر  متر حداقل عرض مفيد قابل 23هاي با ارتفاع كمتر از  براي ساختمان -1

 )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 19- 1-3بند (. باشد متر مي 8قبول معبر  عرض مفيد قابل

نهاد قانوني مسئول، بر اساس كدها و استانداردهاي معتبر  تائيدبا يك يا دو خانوار حداقل عرض معبر با  هاي ساختمانبراي  :تبصره
  .گردد ميتعيين  المللي بين

با  )مانند حياط(توان فضايي در فضاي باز مجاورت ساختمان  نشاني كافي نباشد مي عرض معبر براي استقرار خودروهاي آتش كه درصورتي - 2
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2- 19-1-3بند (: نظر گرفتشرايط زير در 

  .متر باشد 6نشاني بايد  حداقل عرض در ورودي فضاي مجاور جهت استقرار خودروهاي آتش الف

  .توانند كشويي يا لواليي باشند درهاي مذكور مي ب
  .باشد كه يك نفر بتواند آن را باز كند اي گونه بهطراحي در بايد  ج
مقام قانوني مسئول و با در نظر گرفتن  تائيدبا (نشاني در نظر گرفته شود  متر براي استقرار خودروهاي آتش 10×10به ابعاد  اي محوطه د

  .)استانداردهاي معتبر
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مبحث سوم مقررات  3- 2-19- 1- 3بند (. باشد ميمتر  10و حداكثر  5/4تا ساختمان  نشاني آتشحداقل فاصله محل استقرار خودرو  - 3
 )اختمانملي س

	

 

  
نشاني و با  مقام قانوني مسئول با توجه به شرايط خودروهاي آتش. باشد تن مي 26نشاني  حداقل مقاومت زمين محل استقرار خودروي آتش - 4

 )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 4-2- 19- 1- 3بند (. تواند اين عدد را افزايش دهد لحاظ نمودن استانداردهاي معتبر مي

  الزامي است نشاني آتشاخذ نظر كتبي مهندس در خصوص حداقل مقاومت زمين در محل استقرار خودروهاي. 

 ،در زير گذرگاههاي عمومي ممنوع مي باشد... فاضالب و  چاه ي،انبار احداث زيرزمين. 

از . در نظر گرفته شود امدادرسانيگاه جاي عنوان بهبايد سطحي آزاد در فضاي باز ساختمان  7تا  4گروه  هاي ساختمانبراي هر تصرف در  - 5
سواره اصلي شهر متصل  هاي دسترسياين جايگاه بايد به . شود مياين جايگاه براي استقرار افراد، وسايل و خودروهاي امدادرساني استفاده 

مقررات  چهارممبحث  4-7- 10-9- 4بند (. امدادرساني الزامي است هاي به جايگاهدسترسي سواره  7و  6گروه  هاي ساختماندر . باشد
 )ملي ساختمان

-10- 9-4بند ( .ي كه موجب اشغال اين سطوح گردد، مجاز نيستهاي كاربريو تعبيه  امدادرساني هاي جايگاهدائمي در  هاي فعاليتانجام  -6
	)مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  5- 7

  نماي ساختمان ضوابط اختصاصي 15- 1بخش 
مبحث چهارم مقررات ملي  6- 5-4- 4بند ( .معابر ممنوع است به مشرفمسكوني  هاي ساختمانپيوسته در  اي شيشهاستفاده از نماهاي  -1

  )ساختمان
 اي شيشهمتر بين خط نماي  00/2پيوسته رعايت فاصله افقي حداقل  اي شيشهداراي نماي  8، 7، 6 هاي گروه غيرمسكوني هاي ساختماندر  - 2

  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 7-5-4- 4بند ( .ي استپيوسته تا حد محدوده زمين الزام
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شيشه كه در مجاورت فضاي باز و معبر قرار دارند بايد از  مترمربع 50/1متر و مساحت بيش از % 90با عرض بيش از  اي شيشهتمام سطوح  - 3
  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 8- 5-4- 4بند ( .و غير ريزنده باشند ايمن

، به سازه يا ساختارهاي اصلي ساختمان اتصال كافي و مناسب داشته باشد تا اي سازه هاي نامه آيينمصالح نما بايد بدون مغايرت با مقررات و  - 4
  )مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 9- 5- 4-4بند ( .نما به وجود نيايد فروريختنخطر جدا شدن و 

  برقي پلكان ضوابط اختصاصي آسانسورها و 16-1بخش 
كه در اثر  ساخته شوند) تحمل بيشتر از يك ساعت باقابليت(آتش پوشاننده چاه آسانسور بايد از مصالح مقاوم در برابر  هاي تيغهو  ها ديواره -1

از  ي چاه آسانسورها ديواره كه درصورتي. نشوند گردوغبارمتصاعد نشده و باعث ايجاد  ها آنيا خطرناك از  كننده مسمومحرارت، گاز و دود 
 هاي اندازهاز نوع لمينيت شده با ارتفاع مناسب با  ها شيشهو ليكن بايد اين  باشد ميشيشه ساخته شوند مقاومت در برابر حريق مالك ن

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 1- 3- 2-2- 15بند (. در استانداردهاي ملي آسانسور مطابق باشد شده مشخص
مسكوني، تجاري، اداري و  هاي ساختمانتنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پاركينگ كليه  انعنو بهخودروبر  آسانسورهايتعبيه  - 2

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 1- 5- 2-15بند (. باشد ميعمومي ممنوع 
در . باشد ميدروبر مجاز كه طبقات پاركينگ در كنار ساختمان قرار دارند، تعبيه آسانسورهاي خو هايي ساختماني طبقاتي و ها پاركينگدر  - 3

-2- 15بند (). آسانسور الزامي است 2تعبيه حداقل (آسانسور بايد بر اساس محاسبات ترافيكي آن تعيين شود  موردنيازشرايط تعداد  اين
  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 2- 5

پانزدهم  مبحث 3-5-2- 15بند (. كامل آسانسورهاي خودروبر الزامي است دهي سرويس منظور به) ژنراتور(نيروي برق ثانويه  تأمين - 4
  )مقررات ملي ساختمان

ممنوع نشده  ها آنمبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان تعبيه آسانسور حمل خودرو در  2- 5- 2- 15كه مطابق بند  هايي ساختماندر  - 5
 هاي سيستمو دستي،  خودكاراعالم حريق  هاي سيستمخروج،  هاي راهاست، رعايت مقررات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص 

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 4- 5- 2-15بند (. الزامي است... اطفاي حريق و
با حجم كابين در سقف كابين و در باالي چاه  متناسبمكنده  هاي فنتخليه گاز و دودهاي خروجي از اگزوز خودروها، تعبيه  منظور به - 6

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 5-5-2- 15بند (. ر الزامي استآسانسو
-2-15بند (. انتخاب شوند خودكاربا سيستم محركه مجزا باشد و درهاي طبقات نيز از نوع  خودكاركابين آسانسور خودروبر بايد داراي در  - 7

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 6- 5
كند و لذا راهرو طبقات بايد توسط درهاي ضد گسترش حريق محفوظ گردد تا از نفوذ دود  عمل مي يك كانال هوايي عنوان بهچاه آسانسور  - 8

مبحث پانزدهم مقررات ملي  2-7- 2- 15بند (. دودكش جلوگيري شود عنوان بهو آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور 
  )ساختمان

حفاظتي ديگر  كليدهاي، اتصال برق منجر به عمل فيوزها يا سوزي آتشنچه در اثر كابل تغذيه برق براي آسانسور بايد مستقل باشد تا چنا - 9
مبحث  3- 7-2- 15بند ( .ي از ساختمان شوند، سيستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشدهاي قسمتگشته و سبب قطع مدار برق 

  )پانزدهم مقررات ملي ساختمان
و نفوذ دود به  سوزي آتشهواي خاصي براي چاه آسانسور طراحي و ساخته شود تا در مواقع نقطه و يا در طبقه همكف داكت  ترين پاييندر  -10

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 4- 7-2- 15بند (. چاه آسانسور، تهويه هواي تازه از داكت ممكن باشد
مبحث پانزدهم  5- 7-2- 15بند (. داكت فوق بايد به نحوي محفوظ شود تا از ورود انسان و يا حيوانات به چاه آسانسور جلوگيري شود - 11

  )مقررات ملي ساختمان
سور كه اين تجهيزات براي اطفاي حريق ناشي از آسان باشد ميمجاز  به شرطينشاني در موتورخانه آسانسور  استفاده از هر نوع وسايل آتش -12

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 7-7- 2- 15بند (. روند به كار
. باشد ميانبار كردن و يا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و يا غيرقابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و يا چاهك آسانسور ممنوع  -13

  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 8-7-2- 15بند (
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به مسير حركت خود ادامه داده از ازدحام  راحتي بهمسافران  كه نحوي بهلكان برقي فضاي غير محصور در نظر گرفته شود، در ابتدا و انتهاي پ -14
هر  متراژميلي  80 عالوه به ها دستگيرهفاصله لبه بيروني  اندازه بهحداقل عرض اين فضا بايد . در قسمت ورودي و خروجي جلوگيري شود

متر باشد حداقل عرض بايد  2عمق  كه درصورتي، )2- 1- 3- 15شكل (باشد متر  5/2ز انتهاي دستگيره حداقل طرف بيشتر بوده و عمق آن ا
  )مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان 2- 1- 3- 15بند (. دو برابر فاصله بين مركز دو دستگيره باشد

مبحث  6-3- 15بند (. اوم به حريق ساخته شوندمتحرك بايد از مواد مق روهاي پيادهو زيرمهاري هاي اصلي پلكان برقي و  ها كناره - 15
  )پانزدهم مقررات ملي ساختمان

  ها دودكشضوابط اختصاصي  17-1بخش 
مبحث  1- 5- 7- 17بند (. مانند بخاري، آبگرمكن و غيره بايد داراي دودكش مناسب و لوله رابط مستقل باشد سوز درون كننده مصرفهر  -1

  )هفدهم مقررات ملي ساختمان
بند (. باالتر بوده و از ديوارهاي جانبي نيز حداقل يك متر فاصله داشته باشند بام پشتبايد حداقل يك متر از سطح  ها دودكشانتهاي كليه  - 2

  )مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان 17-7-5-2
  )مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان 3- 5- 7-17بند ( .قسمت عمودي دودكش توسط بستهاي مناسب به ديوار محكم گردد - 3
  )مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان 5- 5- 7- 17بند (. باشد ميبور دودكش از فضاي داخلي و سقف كاذب حمام مجاز نع - 4
  )هفدهم مقررات ملي ساختمان مبحث 10-5-7- 17بند ( .دودبند شود كامالًمحل اتصال قطعات دودكش بايد  - 5
بند (. استفاده شود )فنجاني(و بايد از نوع نر و ماده  باشد ميوع ممن )لب به لب(سر صاف  ساخته پيشسيماني  هاي لولهاستفاده از قطعات  - 6

	)مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان 17-7-5-11
و تهويه بايد در ترازي باالتر از سطح بام، مطابق مشخصات زير طرح و اجرا شود،  ها دودكش، موقعيت محل تخليه يا خروجي تمام طوركلي به - 7

و نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  3-1- 2- 5- 4بند (: باشد شده تصريحدر اين دستورالعمل به گونه ديگري  آنكهمگر 
  )جمهور رييس

متر باشد، سر دودكش يا  3الراس بام، كمتر از  ، چنانچه فاصله افقي دودكش يا لوله تهويه از خطدار شيب هاي بامدر  الف
و چنانچه فاصله افقي دودكش يا لوله تهويه از  سانتيمتر از خط الراس بام باالتر واقع شود 60 كم دستلوله تهويه بايد 

سانتيمتر نسبت به باالترين تراز بام در  60 كم دستمتر باشد سر دودكش يا لوله تهويه بايد  3خط الراس بام، بيشتر از 
  .متري خود، باالتر واقع گردد 3فاصله افقي 

متر باشد سر دودكش يا  3بام كمتر از  پناه جان، چنانچه فاصله دودكش يا لوله تهويه از هر ديوار يا افقي هاي بامدر  ب
باالتر واقع شود و چنانچه فاصله دودكش يا لوله  پناه جانسانتيمتر از تراز روي آن ديوار يا  60لوله تهويه بايد حداقل 

باالترين نقطه آن  تراز هم كم دستد توان مياشد سر دودكش يا لوله تهويه متر ب 3بام بيشتر از  پناه جانتهويه از هر ديوار يا 
  .واقع شود پناه جانديوار يا 

همچنين، حداقل . سانتيمتر خواهد بود 60ضمن رعايت مفاد الف و ب، حداقل فاصله سر هر دودكش از سطح بام،  ج
  .تر كمتر باشدسانتيم 150فاصله سر هر دودكش از روي آخرين قطعه اتصال نبايد از 

اين كالهك بايد به نحوي ساخته شود كه از ورود باد و ايجاد . الزم است انتهاي هر دودكش يا لوله تهويه به كالهك مخصوص مجهز گردد - 8
معاونت  112نشريه  4-1- 2-5-4بند ( .و نيز داخل شدن باران و برف و پرندگان و غيره جلوگيري كند جريان معكوس هوا در لوله

  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامه
عبور داده شوند  هايي مكانو ديوارها، فضاهاي انباري، فضاهاي خواب يا از  ها سقفاز درون كمد، قفسه،  ها تهويهيا  ها دودكشدر مواردي كه  - 9

دودكش يا لوله  هاي بخشباشد، تمام آن وجود داشته  احتراق قابل و موادكه احتمال تماس سطح دودكش يا لوله تهويه با اشخاص يا مصالح 
دودرو  هاي لولهبا سطح  وجه هيچ بهنبايد  دوربندهاجداره . گردد دور بنديسانتيمتر  5به ضخامت حداقل  احتراق قابلتهويه بايد با مصالح غير

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

42	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

و نظارت  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  5-1-2-5- 4بند ( .الزامي است ها آنسانتيمتر حريم بين  5و رعايت حداقل  باشد در تماس
  )جمهور رييسراهبردي 

-2- 5- 4بند ( :ضوابط اين دستورالعمل، تمام وسايل حرارتي مشروح زير بايد به دودكشي مستقل و مختص به خود وصل شوند بر اساس -10
  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  1-7

  جامد هاي سوختتمام وسايل حرارتي با  الف

از  شده ارائهكه طبق مشخصات فني  سوز نفتاز وسايل  آن دسته استثناي بهمايع،  هاي سوختب تمام وسايل حرارتي با 
  .موسسه استاندارد، نيازي به دودكش ندارند تائيدسوي كارخانه سازنده و 

به مايع يا جامد وجود دارد،  از گاز ها آنتمام زباله سوزهاي گازي، وسايل حرارتي گازسوز كه امكان تغيير سوخت  ج
و وسايل حرارتي گازسوز كه طبق توصيه  جامد يا مايع باشد هاي سوختتركيبي از گاز و  ها آنوسايل حرارتي كه سوخت 

  .كارخانه سازنده بايد به دودكش وصل شوند
، بايد داراي لوله )112نشريه  7- 1- 2- 5- 4د بنموارد مندرج در ( شوند ميكه به دودكش وصل  هايي آن غيراز بهتمام وسايل حرارتي گازسوز  - 11

كوچك و وسايلي كه طبق  پزي خوراك هاي چراغدستي،  هاي بخاريروشنايي،  هاي چراغ جز بهتهويه مستقل و مختص به خود باشند، 
نشريه  8-1-2- 5- 4بند (. موسسه استاندارد، نيازي به لوله تهويه نداشته باشند تائيداز سوي كارخانه سازنده و  شده ارائهمشخصات فني 

  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112

  موتورخانهضوابط اختصاصي  18-1بخش 
. برقرار باشد ها آن، هواي الزم براي احتراق طبيعي سوخت در برداري بهرهطرح شوند كه تحت شرايط عادي  هايي محلبايد در  ها خانهموتور -1

 كه نحوي بهخارجي ساختمان است،  هاي جدارهدر خارج بناي اصلي يا در مجاورت يكي از  ها آن، استقرار ها خانهبهترين موقعيت براي موتور
بايد  ها پنجرهموقعيت و مشخصات اين پنجره يا . يافته و از آن طريق تهويه طبيعي داشته باشد آزادراهاز طريق پنجره به هواي  ها خانهموتور

 112نشريه  5- 3- 1- 5- 4بند (. مطابقت داشته باشد 4- 4خارج بنا مندرج در بند  هاي جدارهازشوها در با مقررات مربوط به احداث ب
  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت 

و  طرح و اجرا شوند )زيرزمين اول(از آن  تر پايين، يا يك طبقه )تراز خروج(واقع در داخل بنا فقط بايد در طبقه همكف  هاي خانهموتور - 2
  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  6- 3- 1- 5- 4بند (: چنانچه در زيرزمين مستقر باشند بايد

برقرار  112نشريه  37- 3- 1- 5- 4الي  92- 3- 1- 5- 4بندهاي مطابق مقررات مندرج در  ها آنامكان تهويه طبيعي در  الف
  .باشد

  .در مورد پله ورود به موتورخانه رعايت گردد 112نشريه  1- 4بند به بازهاي قائم حريق مندرج در تمام مقررات مربوط  ب

 8- 3- 1- 5- 4بندهاي خواب موجود است، مقررات مندرج در  عنوان بهچنانچه احتمال استفاده از ساير فضاهاي زيرزمين  ج
  .دقيقاً رعايت گردد 112نشريه  9- 3- 1-5- 4و 
، پله راهاز بازهاي قائم حريق موجود در ساختمان، اعم از شفت، چاه آسانسور،  يك هيچاز بنا طرح شوند كه به  هايي محلموتورخانه بايد در  - 3

همچنين، بازهاي قائم تا حد امكان در مجاورت بازشو يا بازشوهاي موتورخانه واقع نشوند، مگر . نورگير و غيره، پنجره و بازشو نداشته باشند
معاونت  112نشريه  7- 3- 1- 5- 4بند (. رعايت گردد ها آن، مندرج در مقاله پنجم در مورد مجزا سازي مقررات مربوط به آنكه

  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامه
چه عادي، (از ساير فضاهاي ساختمان و نيز براي خروج از بنا  يك هيچاز بنا طرح شوند كه براي دستيابي به  هايي محلموتورخانه بايد در  - 4

- 1- 5- 4بند (. همچنين، در ورودي موتورخانه نبايد در مسير راه خروج واقع شود. ، نيازي به عبور از درون موتورخانه نباشد)چه اضطراري
  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  8- 3
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با  آنكهموجود است واقع شوند، مگر  ها آنخاص در نبايد در مجاورت فضاهاي خواب يا فضاهايي كه احتمال خوابيدن اش ها خانهموتور - 5
شده مجهز  تائيدشوي  خود بستهبه درهاي حريق  ها آنمجزا شده و بازشوهاي  ها قسمتساعت مقاوم حريق، از اين  2ساختاري حداقل 

  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  9-3- 1- 5- 4بند (. گردد
حرارتي،  هاي دستگاهو تجهيزات در موتورخانه بايد به نحوي انجام شود كه در رسيدن هواي الزم براي احتراق طبيعي  تأسيساتنصب تمام  - 6

معاونت  112نشريه  13-3- 1-5- 4بند (. نبايد در معرض كوران هوا واقع شوند ها دستگاه، اين حال درعين. مانعي ايجاد نگردد
	)جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامه

سانتيمتر از كف موتورخانه  15 كم دستبايد  آستانه شده تمامسطح . باشد احتراق قابلبا مصالح غير آستانهدرهاي موتورخانه بايد داراي  - 7
كف را  شده تمامتا سطح  آستانهاين اختالف ارتفاع روي . كامل درزبندي شوند طور بهزير ان  احتراق قابلو مصالح غير آستانهباالتر باشد و 

  )جمهور رييسو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  112نشريه  23- 3-1-5-4بند ( .نيز فراهم نمود دار شيببا يك سطح  توان مي

  پناه جانضوابط اختصاصي  19-1بخش 
بام بايد حداقل  هپنا جانارتفاع . شود ميايمني و تفكيك همسايگي اجرا  تأمين منظور بهديوارهاي خارجي بنا در بام كه  امتداديافتهبخش  -1

 )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان راهنماي 44-1-1-3بند ( .باشد متر ميلي 1100

متر نسبت به كف فضا يا زمين مجاور قرار داشته باشد بايد % 70كف ايوان يا بالكن دسترس و خروج اصلي در ارتفاع بيش از  كه درصورتي - 2
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  3- 6-1- 5- 4بند ( .باشد 7-9- 4يا حفاظ مناسب مطابق مشخصات قسمت  پناه جانداراي 

مبحث چهارم  7- 9- 4مطابق الزامات قسمت  پناه جانيا  انداز دست وسيله بهمتر بيشتر باشد، بايد  70/0از  ها سطحكه اختالف  هايي محلدر  - 3
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  1- 11- 1- 5- 4بند (. ممانعت شوداز احتمال سقوط افراد مقررات ملي ساختمان 

مبحث  2- 11-1- 5-4بند (. متر باشد 90/0بايد حداقل  ها راه شيباز لبه پله يا سطح  ها راه شيبيا  ها پله دار شيبهاي انداز دستارتفاع   - 4
  )مقررات ملي ساختمان چهارم

مبحث چهارم  7- 9- 4براي دسترسي ساكنين به بام، مطابق الزامات قسمت  پله راهوجود  در صورتمسطح،  هاي سقفدر  پناه جانتعبيه  - 5
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  1- 3-9- 4بند (. الزامي است

مبحث  1- 4-9- 4بند ( .بايد به نحوي طراحي و اجرا گردند كه از ريزش برف، يخ يا اجزاي سقف از ارتفاع جلوگيري شود دار شيب هاي بام - 6
  )ررات ملي ساختمانمق چهارم

 چهارممبحث  2- 4-9- 4بند (. گردد بيني پيشبام  يدرروحفظ جان كارگران در هنگام كار  منظور بهتدابير الزم  بايد دار شيب هاي بامدر  - 7
	)مقررات ملي ساختمان

  سانت متر مي باشد 60يكي از تدابير پيشنهادي احداث جان پناه به ارتفاع حداقل.  
، بايد از جنس ايمن و غير ها سقفيا شفاف در ساير  اي شيشه هاي قسمتيا شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسيو و همه  نور گذر هاي سقف - 8

	)مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  3-5-9- 4بند (. ريزنده باشند
مجاور قرار داشته و پنجره به  متر نسبت به زمين يا فضاي 70/0پنجره در فضايي نصب شود كه كف آن فضا در ارتفاع بيش از  كه درصورتي - 9

ي به ارتفاع پناه جانو يا داراي  شده نصبمتر از كف فضا  10/1مشرف نيست، بايد آن پنجره در ارتفاع حداقل  و مهتابيبالكن يا ايوان 
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  3- 6-9- 4بند (. متر از كف فضا باشد 10/1حداقل 

بند (. متر باشد 9/0حداقل  دار شيبمتر و از لبه يا سطح  10/1از سطح فضا يا بام در دسترس، بايد حداقل  ها هپنا جانها يا انداز دستارتفاع  -10
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  1- 1- 9-7- 4

يد از هيچ قسمت تزئيني، نبا هاي نردهدر صورت وجود . متر باشد 11/0نبايد بيشتر از  پناه جانو  انداز دستفاصله خالي بين دو نرده عمودي  - 11
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث  2- 1- 7-9- 4بند (. متر عبور كند 11/0به قطر بيش از  اي كرهآن 

 3-1- 7-9- 4بند (. هاي داري شيشه به هر قطع و اندازه الزامي استانداز دستو  ها پناه جانو غير ريزنده در  شيشه ايمنستفاده از ا -12
  )مقررات ملي ساختمان چهارممبحث 

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	

44	

ی دمات ا ی و  شا ش    ج  ی را د    سازمان آ

  عالئم و تابلوهاضوابط اختصاصي  20-1بخش 
واقع شود بايد داراي عالمتي باشد كه شماره آن طبقه را مشخص كند  اي طبقهطبقه و بيشتر هر پاگرد پله كه همسطح  4در تمام بناهاي  -1

و در  شده تماممتري از كف  5/1اين عالمت همچنين بايد موقعيت طبقه تخليه خروج و جهت آن را نشان دهد عالمت بايد در ارتفاع تقريباً 
مبحث سوم  9-3- 3-1- 3بند (. ديده شود راحتي بهقه باز يا بسته بودن در ورود به طب ازجملهموقعيتي نصب شود كه تحت هر شرايطي 

	)مقررات ملي ساختمان
متر بوده و  150ارتفاع حروف تابلو بايد حداقل . متر باشد 2تا  7/1شده بايد بين  ارتفاع نصب تابلوي خروج اضطراري نسبت به كف تمام - 2

محل  كننده مشخصبه اين صورت كه رنگ قرمز . بلو انتخاب شودرنگ تابلوها بايد متناسب با كاربرد تا .باشد رؤيت كامالً خوانا و قابل
مبحث راهنماي  9-3- 3- 1- 3بند ( .باشد ميخروج  هاي راهمسيرها، درها و  دهنده نشانقرارگيري تجهيزات اطفاء حريق و رنگ سبز 

  )سوم مقررات ملي ساختمان

  )ملي ساختمان مبحث بيستم مقررات 1- 3- 20بند ( :محدوده نصب انواع عالئم و تابلوها - 3

بايد به گونه ساخته شود كه هيچ  ها آن انتشاردهنده هاي دستگاهتابلوها يا سازه عالئم و  :ها خروجيفاصله از پله فرار و 
بيستم مقررات ملي  مبحث 2- 1-3- 20بند (. نباشد ها خروجيمانع استفاده از هر نوع پله فرار و  ها آنبخشي از سطح يا پايه 

  )ساختمان

متري  5/1و عالئم تصويري نبايد مانع عبور هوا و نور به داخل بنا شوند تابلوهايي كه در  تابلوها :ها روزنهكردن مسدود ن
 1- 3- 20بند (. تأييدشده باشد هاي پالستيكبايد از جنس مواد نسوز و يا  شوند ميساخته  بازشوديوار خارجي بناهاي داراي 

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 3- 
جمع شدن دود ناشي از حريق در باال،  به علتخروج و محل وسايل اطفاي حريق،  هاي راه كننده مشخص تابلوهاي ها ساختمانخل در دا - 4

نصب  )متر باالتر از كف 5/2تا حداكثر  ها دربمتر و تابلوهاي روي  2تا  7/1تابلوهاي روي ديوار در ارتفاع (از سقف  تر پايينبايد در ارتفاع 
با احتمال خطر يا وجود مواد قابل اشتعال زياد، عالوه بر عالئم و تابلوهاي الزامي، نصب تابلوهاي كوچك ديواري در  هاي محلدر . گردد

  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 5-  1-3- 20بند (. شود ارتفاع نزديك كف و حتي عالئم روي كف توصيه مي
و راه تهويه را در  نورگير، بازشو و ها نشان آتشو نردبام، راه گريز از حريق، راه عبور  پله راهنصب عالئم و تابلوها، بصورتيكه پنجره يا درب  - 5

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 4- 2-3- 20بند (. ساختماني ببندد ممنوع است
، لرزه زمينچون بادهاي شديد،  ساخته شوند كه در مقابل عوامل مخربي اي گونه بهبايد  ها آن منتشركننده هاي دستگاهتابلوها و عالئم و  - 6

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 1-  4- 3- 20بند (. از مقاومت كافي برخوردار باشد ...رطوبت، حريق و 
قابل اشتعال سريع، در تابلوها و عالئم تصويري داراي ادوات الكتريكي  هاي پالستيكچون چوب، كاغذ و  احتراق قابلاستفاده از مصالح  - 7

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 2-  5- 3-20بند (. ممنوع است
روشنايي اضطراري يا  هاي چراغكم باشد، فراهم نمودن روشنايي كافي از طريق  )عالئم ايمني در برابر حريق(نصب اگر نور طبيعي در محل  - 8

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 1- 9- 3- 20بند (. بازتاب نور الزامي است هاي شبرنگساختن عالئم با 
فرار و مكان استقرار  مسيرهاياضطراري و  ها خروجيهدايت به  منظور بههنگام حريق استفاده از عالئم مكمل نوري، كالمي يا صوتي  - 9

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 2-9- 3-20بند (. شود تجهيزات اطفاء حريق توصيه مي
  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 3-9- 3-20بند (: باشند ميح زير ايمني در برابر حريق به شر هاي رنگ -10

  راهنمايي كننده در مورد  مفهوم رنگ  رنگ

  يابي مكانو  شناسايي  تجهيز اطفاء حريق  قرمز

  فرار هاي راه –  ها خروجي – ) ها ورودي( ها درب  خروج اضطراري  سبز
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كه تجهيزات  اي زمينه پس آميزي رنگگيري تابلو و با كار بهمكان تجهيزات با . باشد ميمكان تجهيزات اطفاء حريق  كننده مشخصرنگ قرمز  - 11
عمده قرمز باشند ممكن است به تشخيص مسئولين نياز به رنگ كردن  طور بهتجهيزات  كه درصورتي. شود روي آن قرار دارد مشخص مي

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 4- 9-3- 20بند (. وجود نداشته باشد زمينه پس
ي مناسب نما جهتبا عالئم و  ها آنقرار داشته باشد بايد مكان  ديدمستقيمنشاني در مكاني دور از  اگر بنا به هر دليلي تجهيزات آتش -12

  )بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 5-9- 3-20بند (. معين شود )عالئم تصويري ايمني(نشاني طبق مشخصات  تجهيزات آتش
كند  عالمت تصويري ايمني كفايت نمي عنوان به تنهايي بهتواند با متن نوشتاري همراه شود اما متن نوشتاري  مت تصويري ايمني ميعال -13

مكمل در جوار عالمت تصويري ذكر شود نصب تابلوي حاوي پالن معماري هر طبقه با تعيين  عنوان بهتواند  نشاني مي شماره تلفن آتش
	)بيستم مقررات ملي ساختمان مبحث 6- 9- 3- 20بند ( .شود خروج در آن توصيه مي هاي راهحريق و اطفاي  وسايلموقعيت 

 هايي راهواضح و آشكار گردند تا مردم بدانند  كامالًي مختلف ساختمان بايد توسط عالئم و تابلوها ها خروجيافراد،  هدايت صحيح منظور به -14
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 1- 1- 4- 20بند (. وج وجود داردنيز براي خر اند واردشدهغير از راهي كه از آن 

اگر خروجي در معرض ديد نباشد و يا كسي كه در حال گريختن است را دچار ترديد نمايد نصب عالئم مكمل خروج اضطراري به همراه  - 15
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 3- 1- 4- 20بند (. مناسب در طول مسير خروج الزامي است هاي مكانتعداد الزم و در  نماها به جهت

كه تنوع مشاغل دارند هنگام نصب عالئم ايمني بايد از عالئم همسان استفاده شود تا مردم را در مورد مسيرهاي خروجي  هايي ساختماندر  -16
در صورت عدم اطالع  وبوده  )پله راهمثالً (عمومي  هاي مكانموارد مالك ساختمان مسئول نصب عالئم در  گونه ايندچار سردرگمي نكند در 

صاحبان مشاغل آزاد نيز مسئول نصب عالئم ضروري در داخل قسمت خود از . نشاني هماهنگ نمايد در آتش ربط ذيبايد با مسئولين 
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 4- 1- 4-20بند (. ساختمان هستند

شود و امكان  مي كه معموالً كمتر استفاده مسيرهاي خروجي را داشتن نگهت باز مسئول ايمني ساختمان بايد نصب تابلوهاي تكميلي جه -17
ديده شود، با مضمون  وضوح بهكه  هايي محلاين عالمات بايد در  الزامي كندوجود دارد،  وسايلبه انباري و محل انباشت  ها آنتبديل 

  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 5- 1- 4-20بند ( .در قسمتي از درب نصب شوند )راه را باز نگهداريد –خروجي اضطراري (
در روي زمينه شفاف  متر ميلي 20بر اساس ضخامت قلم حداقل  سفيدرنگداخلي و داراي حروف  نورپردازيعالئم نوراني خروج بايد داراي  - 18

شود  كه به خروجي اضطراري هدايت مي اي پنجرهاضطراري باشند و در نزديكي درب يا  پله راه، حاوي كلمات خروج اضطراري يا سبزرنگ
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 6- 1- 4-20بند (. نصب گردند

، با نورپردازي داخلي يا نما جهت صورت بهاز همه نقاط خروجي عالمت خروج اضطراري ديده نشود بايد عالئم نوراني ديگري  كه درصورتي -19
مبحث بيستم  7-1- 4-20بند (. بر زمينه سبز در راهروها نصب شود متر ميلي 10خارجي با حروف سفيد بر اساس ضخامت قلم حداقل 

  )مقررات ملي ساختمان
در هر  سفيدرنگچراغ باشند و حداقل يك  ياضطراربايد در داخل محوطه پلكان و متصل به سيستم برق  ياضطرار هاي چراغ پله راهدر  - 20

پاگرد طبقه و يك عالمت نوراني خروج اضطراري از داخل نورپردازي شده بر روي درب خروج راهنما به سمت خارج يا خيابان نصب شود 
 بند(. قرار داشته باشد )تواند متصل به سيستم برق اضطراري نباشد كه مي(ديگري نيز در پاگرد وسط طبقات  سفيدرنگضمناً بايد چراغ 

  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 1- 2- 20-4
اضطراري  هاي چراغوات باشد ساير  10تواند  كنار هر پله مي هاي چراغوات كمتر باشد  40نبايد از  ها پله راهاضطراري  هاي چراغروشنايي  -21

  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 2- 2- 4- 20بند (. وات باشد 25از  تر ضعيفنبايد 
بايد يك چراغ سفيد متصل به سيستم برق  ها پلهبا راهروهاي عمومي و  ها آنخروج يا تقاطع  هاي گذرگاهمسير راهروها و در هر تغيير  - 22

و راه فرار از حريق در بيرون ساختمان نيز نصب شود مگر  درگاهيچراغ بايد در باالي هر عالمت راهنما هر  ينا .اضطراري نصب گردد
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 3- 2- 4- 20بند (. موجود خيابان را براي روشنايي آن كافي بداند ينورپردازمسئول آن  كه درصورتي

متر طول راهرو و يا  24براي هر  سفيدرنگهر راهرو عمومي، گذرگاه خروج اضطراري و راه فرار از حريق، بايد حداقل يك چراغ اضطراري  - 23
آن باشد  كننده تكميل گردد مياضطراري متصل ن هاي چراغعمومي كه به سيستم  وابسته آن داشته باشد و بايد روشنايي هاي بخش

نور عمومي نيز  تأميناضطراري براي  هاي چراغتوان از  از يك چراغ اضطراري و يك چراغ عادي كمتر نباشد مي ها چراغتعداد  كه درصورتي
  )مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 4- 2- 4-20بند (. استفاده كرد
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 متر تجاوز نكند، 24از  ها آنطول  آنكه شرط بهخروج  هاي گذرگاهشده در تقاطع يا محل تغيير جهت راهروها يا  چراغ اضطراري نصب - 24
مبحث بيستم مقررات ملي  5-2-  4-20بند (. خروج نيز استفاده شود هاي گذرگاهچراغ الزامي اضطراري براي آن راهروها و  عنوان بهتواند  مي

  )ساختمان
مگر در مواردي كه آن . ي حريق در راهروهاي عمومي نصب گرددها خروجييا محل قرارگيري  ها خروجيمت نوراني خروج بايد در محل عال - 25

مبحث بيستم مقررات  6-2-  4-20بند (. محل اتصال به اتاق يا فضاهاي ديگري باشد كه داراي اتصال مستقيم به راهرو هستند ها خروجي
  )ملي ساختمان

ي افقي، ها خروجي، دار شيب، سطوح پله راهخروج به  عنوان بهيي كه ها پنجرهو  ها درباني خروج اضطراري بايد در محل همه عالمت نور -26
عدم استفاده از كاربري در  به خاطر، تعبيه شود در شرايط خاص كه مسئول آن شوند مياستفاده  ها گذرگاهخارجي يا  هاي پلكانراهروها 

- 2-  4-20بند (. تواند فاقد روشنايي داخلي باشد اين عالئم تصويري مي )عادي ديگر هاي كاربرييا  ها بانكمثل ( دهد ميساعات شب اجازه 
	)مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان 7

مداوم و پيوسته  طور بهكه بنا مورد تصرف است، روشنايي  روز شبانهطرح و تنظيم شود، در مواقعي از  اي گونه بهخروج بايد  هاي راهروشنايي  - 27
خروج در  هاي راهحداقل شدت روشنايي . طي كنند راحتي بهتشخيص داده و مسير خروج را  درستي بهبرقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را 

در  .باشد لوكس 10و پاگردها و پاي درهاي خروج نبايد كمتر از  ها پله راه، تقاطع كريدورها، ها گوشه ازجمله اي نقطهسطح كف هيچ 
 2تواند به حداقل  دسترس خروج، استثنائاً مي هاي راهتجمعي، در حين اجراي تئاتر يا نمايش فيلم و اساليد، شدت روشنايي كف  هاي تصرف

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1- 8-1- 3بند (. لوكس كاهش داده شود
پس از گذشت اين زمان، شدت . كنند تأمينشنايي مقررشده را ساعت، شدت رو 5/1ژنراتورهاي برق اضطراري بايد بتوانند به مدت حداقل   - 28

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 4-8- 1- 3بند (. لوكس افت كند 6تواند به  روشنايي مي
، مشخص شوند، مگر دهد ميتأييدشده كه سمت و جهت دستيابي به خروج را با پيكان نشان  هاي عالمتهاي خروج بايد با  ام دسترستم - 29
انتخاب شود كه فاصله هيچ  اي گونه بهبايد  عالئمتعداد و موقعيت اين . باشد ديدن قابلو فوريت،  آساني بهج و مسير دسترسي به آن خرو آنكه
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-9- 1-3بند (. متر بيشتر نشود 30، از مشاهده قابلعالمت  ترين نزديكاز دسترس خروج تا  اي نقطه
 شده نوشتهروي آن  »داريد نگهبسته  –در حريق «كه عبارت  اي شدهخود بسته شو بايد از هر دو طرف با عالمت تأييدتمام درهاي حريق  -30

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3- 9-1- 3بند (. است، مشخص شوند
توانند از درون روشن يا  خروج مي ئمعال. ، از روشنايي مناسب برخوردار باشداطمينان قابليك منبع نور  وسيله بهخروج بايد  عالئماز  هر يك -31

 7-9- 1-3بند (. ديده شوند خوبي بهاما در همه حال و در هر يك از دو حالت روشنايي عادي و اضطراري بنا، بايد ؛ از بيرون نورپردازي شوند
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان
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  شهرها كالني نشان آتشپيشنهادات كارگروه تهيه و تدوين دستورالعمل 
الف مبحث سوم  5-1- 3و اماكن زيارتي بر اساس كدام عدد جدول  موزه ،يدائم فصلي، هاي نمايشگاه، ها شهربازيمشخص گردد بار تصرف  -1

	محاسبه گردد بايست مي مقررات ملي ساختمان

	.فصلي تهيه گردد هاي نمايشگاهدستورالعمل  -2
 ◌ٔ درزمينهجديد  هاي تكنولوژيمخالفتي با  نامه ينآئو مدارك و با نظر مقام قانوني مسئول اين ارائه اسناد  در صورت«يك بند با مضمون  -3

	.در ابتداي دستورالعمل درج گردد »با اخذ نظر كارگروه نخواهد داشت )اعالم و اطفاء حريق هاي يستمس خروج اضطراري، يها راه(ايمني 
	.لحاظ نگردد ها يشهرداردر محاسبه تراكم ساختمان در  ينشان آتشخواسته  تأمينالزامي براي  هاي پلكانسطح  -4
	.تحقيقات مسكن يكپارچه گردد نامه آئينبا توجه به وجود تناقض بين ارتفاع ساختمان و ارتفاع ساختمان بلند و  -5
	.گردد تجديدنظرو با توجه به شرايط اجرايي  مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-2- 10- 1- 3در خصوص بند  -6
	.در برابر حريق مشخص گردد نرخ مقاومت -7
	.مشخص گردد نشاني آتشاكتيو  هاي سيستمموضوع چگونگي نگهداري  -8
از طبقات  دريكيمانند كارگاه خياطي ؛ نوع تصرف كامالً مشخص گردد ازنظردر خصوص كارهاي توليدي بررسي مجدد صورت گرفته و  -9

	.گردد اداري يا مسكوني نوع تصرف و روش محاسبه بار تصرف صراحتاً مشخص
وزن . خطر و پرخطر از سوي دفتر تهيه و تدوين مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مشخص گردد يانم ،خطر كمتعريف دقيق تصرفات  -10

	.مالك دقيقي جهت ارزيابي ميزان خطر يك فضا باشد تواند نميمواد 
	.جايگزين ارائه گردند هاي ينهگزو يا  كوپتر يهلشرايط و الزامات جهت پد  -11
	.مشخص گردد دود بندو جزئيات پرده  ها ينگپاركجداسازي و زون بندي مربوط به  يها روش -12
	.حذف گردد »المللي ينببر اساس كدها و استانداردهاي معتبر «عبارت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان  1-19-1- 3در تبصره بند  -13
	.بلوكي حذف گردند يها مجتمعسر درب ورودي  -14
	.باشد يمه كتبي مهندس ناظر الزامي اخذ نظري 4-2- 19- 1- 3در خصوص بند  -15
درب اصلي به سمت داخل باز (نگردد  نشاني آتشباشد كه مانع دسترسي خودروهاي  يا گونه بهبايد  ها مجتمعجهت بازشوي درب ورودي  -16

	)شود
	.تهيه و تدوين گردد اي يشهشجزئيات و ضوابط مربوط به نماهاي  -17
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  ضوابط اطفاء حريق: دومفصل 

  تعاريف 1-2بخش 

	)14	NFPA	*3.3.1	بند( (Connection	Drain	Auxiliary) اتصال تخليه كمكي -1

  .گردد از قسمت سيفون لوله تعبيه مي آبكه براي تخليه  اي تخليهشير 

  )14	NFPA	3.3.2	بند( )Line	Branch( خط انشعاب - 2

به يكديگر  نشاني آتشو يك شير  ايستادهلوله و براي اتصال  گيرد ميصورت افقي انجام  كشي كه معموالً به سيستم لوله
  .گيرد ميقرار  مورداستفاده

	* )14	NFPA	3.3.3.1	بند( (Connection	Department	Fire) نشاني آتشاتصال مخصوص  - 3

	Fire) خودكار لوله ايستاده هاي سيستمبراي  نشاني آتشاتصال مخصوص    أ Department	 Connection	 for	

Automatic	Standpipe	Systems) )بند	3.3.3.1.1	NFPA	14(  

 موردنظر ميزان مصرفخودكار با  لوله ايستادهجهت تغذيه سيستم  اي ثانويه آبد از طريق آن منبع توان مي نشاني آتشاتصالي كه 
  .بكار گرفته شودنيز يا ديگر تجهيزات اطفايي  شبكه بارنده خودكارد جهت تغذيه توان مياين منبع كمكي . نمايد تأمينرا 

	manual	for	Connection	Department	Fire)دستي  لوله ايستاده هاي سيستمبراي  نشاني آتشاتصال مخصوص    ب

Standpipe	Systems) )بند	3.3.3.1.2	NFPA	14(  

را  موردنظر ميزان مصرفدستي با  لوله ايستادهجهت تغذيه سيستم  اي اوليه آبد از طريق آن منبع توان مي نشاني آتشاتصالي كه 
  .نمايد تأمين

  )14	NFPA	3.3.3.2	بند() Connection	Hose( نشاني آتش شيلنگاتصال   - 4

، گفته  شده تعبيه لوله ايستادهبه سيستم ،  نشاني آتش شيلنگكه براي اتصال يك لوله ، شيرفلكه و كوپلينگ  از  اي مجموعهبه 
  .شود مي

	)14	NFPA	3.3.7	بند( )station	Hose(نشاني آتشجايگاه شيلنگ  - 5

  .شود ميناميده  نشاني آتشجايگاه شيلنگ لنگ و اتصال مربوطه، ي، شسرلوله، 1دارنده نگهشامل  اي مجموعه

  

																																																																		
1 Hose	Rack	
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   )14	NFPA	3.3.8.1	بند( )main	Feed( اصلي كننده تغذيه - 6

  .كند مي تأمينرا  لوله ايستادهيك يا چند  آباست كه  لوله ايستادهقسمتي از سيستم 

  )14	NFPA	3.3.8.2	بند( )main	Express( اصلي  سريع كننده تغذيه - 7

 اين لوله. بر عهده داردرا  لوله ايستادهيك سيستم  )زون فوقاني(بااليي  هاي قسمت آب تأميننوعي از لوله تغذيه اصلي كه 
  .هيچ قسمتي از زون پائين را تغذيه نخواهد كرد

  )14	NFPA	3.3.9	بند( (Drain	Main) اصلي تخليه - 8

  . گيرد ميقرار  ورداستفادهم )تست(  آزمونعنوان شير  غالباً به كهاتصال تخليه روي رايزر اولين 

	)14	NFPA	3.3.10.1	بند( (Pressure	Nozzle) سرلولهفشار  - 9

	  . آبمطلوب تخليه  هاي ويژگي تأمينبراي  سرلولهدر ورودي  موردنيازفشار  

	)14	NFPA	3.3.10.2	بند( (Pressure	Residual) فشار باقيمانده -10

  .باشد مي، جريان دارد آب كه هنگامي، فشار يك نقطه از سيستم لوله ايستاده هاي سيستمدر 

  )14	NFPA	3.3.10.3	بند( (Pressure	Static) فشار استاتيك - 11

  .باشد ميجريان ندارد،  آب كه هنگامي، فشار يك نقطه از سيستم، لوله ايستاده هاي سيستمدر 

	)14	NFPA	3.3.11	بند( (Device	Regulating	Pressur) تنظيم فشار وسيله -12

  .است شده طراحي آبفشار  كاهش، تنظيم، كنترل يا محدود كردن منظور بهاست كه  اي وسيله

  )14	NFPA	3.3.11.1	بند( (Device	Pressure‐Restricting) فشار محدودكننده وسيله -13

  .است شده طراحي )فشار باقيمانده( آبدر زمان جريان صرفاً  آبكاهش فشار  منظور بهاست كه  اي وسيلهيك شير يا 

  )14	NFPA	3.3.11.2	بند( )(Valve	Control	Pressureرشير كنترل فشا - -14

به يك مقدار مشخص تحت شرايط حركت و سكون در يك شير خاص ،  آبكاهش فشار  منظور بهكه  كننده تنظيميك شير 
  .است شده طراحي )فشار استاتيك و باقيمانده( آب
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  )14	NFPA	3.3.11.3	بند( (Valve	Pressure‐Reducing) شير كاهنده فشار -  - 15

  .است شده طراحي )فشار استاتيك و باقيمانده( آبتحت شرايط حركت و سكون  آبكاهش فشار  منظور بهشيري است كه 

  )14	NFPA	3.3.12	بند( (Capacity	Rated) اسميظرفيت  -16

  .باشد مي،  گيري اندازهيا   محاسبهطراحي در دو حالت يك وسيله در فشار باقيمانده  از دسترس قابل آب )Flow(جريان 

  )14	NFPA	3.3.13	بند( (Drawing	Record) شده ثبتطرح  -17

  .رود ميپروژه بكار  شده ثبتنهايي  سندعنوان  يك طرح، نقشه اجرايي يا نقشه وضع موجود كه به

	)14	NFPA	3.3.14	بند( (Standpipe) لوله ايستاده - 18

عمودي و  صورت بهيا تركيبي از هر دو سيستم را شبكه بارنده ، نشاني آتش هاي شيلنگ موردنياز آبكشي است كه  سيستم لوله
  .نمايد مي تأمينبه طبقه ديگر  اي طبقهاز 

  )14	NFPA	3.3.14.1	بند( (Standpipe	Horizontal) افقي ايستادهلوله   -19

يا تركيبي از هر دو  شبكه بارنده، نشاني آتششيلنگ دو يا چند  آب تأمينكشي است كه وظيفه  افقي يك سيستم لوله بخش
  .دارد بر عهدهسيستم را در يك طبقه و سطح 

	)14	NFPA	3.3.15	بند( (System	Standpipe) ايستادهسيستم لوله  - 20

و تجهيزات مربوطه كه در يك سازه يا ساختمان نصب  نشاني آتش هاي شيلنگ، شيرها، اتصاالت ها لولهاز تركيب  اي مجموعه
نموده متصل به آن حريق را اطفاء  هاي سرلولهو از طريق  )اسپري( پاش آبسيالبي يا  صورت به آبتخليه  وسيله بهتا  گردند مي
	.درنتيجه حفاظت ساختمان و افراد درون آن صورت خواهد پذيرفتو 

  )14	NFPA	3.3.15.1	بند( (System	Standpipe	Dry	Automatic) كارخشك خود لوله ايستادهسيستم  -21

متصل بوده و موردنياز در تمامي اوقات  آب تأمينبراي  كافيبا ظرفيت پيوسته به يك مخزن  صورت بهكه  اي است سامانه
آن و از  پيداكردهدر سيستم جريان  آب ، باز كردن يك شير محض بهاست كه  پرشدهن لوله از طريق هوا يا نيتروژن فشرده رود

  .شود ميخارج 

  )14	NFPA	3.3.15.2	بند( (System	Standpipe	Wet	Automatic) خودكار رِتَ لوله ايستادهسيستم  - 22

، نشاني آتشباز كردن شير  محض بهبا ظرفيت الزم متصل بوده و  آب تأمينبه يك منبع  پيوسته صورت بهكه اي است  سامانه
  .از آن خارج خواهد شد آب

  )14	NFPA	3.3.15.3	بند( (System	Combined) سيستم مركب - 23

  .تغذيه كند  لوله ايستادهو شبكه بارنده خودكار را از طريق يك  نشاني آتش هاي شيرهمزمان بتواند  كه اي سامانه
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  )14	NFPA	3.3.15.4	بند() System	Standpipe	Dry	Manual( دستي خشك ايستاده لوله سيستم  -24

  .گردد تأمين سيستم در نشاني آتش طريق از بايد آن موردنياز آب و نبوده متصل آب ذخيره منبع به كه خشكي ايستاده لوله

  )14	NFPA	3.3.15.5	بند() System	Standpipe	Wet	Manual( دستي - تر ايستاده لوله سيستم -25

 نشاني آتش توسط اطفاء براي الزم آب صرفاً و باشد مي متصل آب ذخيره منبع به مداوم صورت به كه ايستاده لوله سيستم يك
  .نمايد مي تأمين را

  )14	NFPA	3.3.15.6	بند() System	Standpipe	Dry	Semiautomatic( خودكار نيمه خشك ايستاده لوله سيستم -26

	Deluge سيالبي شير مانند وسيله يك همراه به كافي ظرفيت با آب ذخيره منبع يك به پيوسته صورت به كه اي سامانه

valve دارد نياز ها شيلنگ در آب تأمين براي دور راه از كنترل با ساز فعال وسيله يك به و بوده متصل.  

.  

  )14	NFPA	3.3.15.7	بند( (System	Standpipe	Wet( تر لوله ايستادهسيستم  - 27

  .است آبمداوم داراي  طور بهكه  باشد مي لوله ايستاده كشي يك سيستم لوله

  )14	NFPA	3.3.16	بند( (Zone	System	Standpipe) لوله ايستادهزون سيستم  - 28

  .شود ميسيستم محدود يا مشخص اجزاء فشار كه توسط  باشد مي لوله ايستادهستم يعمودي از س بندي تقسيميك 

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	 	

52	

 شهرداري كرج سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

  )14	NFPA	3.3.17	بند( )classes	system(	لوله ايستاده هاي سيستم بندي كالس - 29

  )14	NFPA	3.3.17.1	بند( (System	I	Class)كالس يك  1- 29

21 با سايز )خروجي( نشاني آتششيلنگ در اين سيستم از اتصاالت  توسط  موردنياز آب تأمين، جهت )65mmيا (اينچ  2
  .شود مياستفاده  نشاني آتش گروه

  )14	NFPA	3.3.17.2	بند( (System	II	Class) كالس دو 2- 29

11 با سايز )خروجي( نشاني آتش شيلنگدر اين سيستم از اتصاالت  توسط  موردنياز آب تأمين، براي )40mmيا (اينچ  2
  .شود ميدر لحظات اوليه وقوع حريق استفاده  نشاني آتش گروهيا  در مرحله اول ديده آموزشافراد 

  )14	NFPA	3.3.17.3	بند( (System	III	Class)كالس سه  3- 29

11 با سايز )خروجي( نشاني آتش شيلنگدر اين سيستم از اتصاالت  توسط  موردنياز آب تأمين، براي )40mmيا (اينچ  2
21 و سايز ديده آموزشافراد    .گردد استفاده مي نشاني آتش گروهبيشتر توسط  آب تأمينبراي  )65mmيا (اينچ  2

	) System	IV	Class(كالس چهار  4- 29

و  ساكنموردنياز توسط افراد  آب تأميناينچ ، براي  1 با سايز )خروجي( نشاني آتشدر اين سيستم از اتصاالت شيلنگ 
11 سايز  توانند مي ديده آموزشافراد  .گردد استفاده مي نشاني آتش گروهبيشتر توسط  آب تأمينبراي  )40mmيا (اينچ  2

	.از هردو سايز استفاده نمايند

  )14	NFPA	3.3.18	بند( (Demand	System) سيستم تقاضاي -30

تا بتواند دبي  شود مي گيري اندازه كه در محل اتصال سيستم لوله ايستاده باشد مي آباز منبع  موردنيازدبي و فشار باقيمانده 
هيدروليكي و حداقل دبي و  ازنظرسيستم لوله ايستاده را در دورترين اتصال شيلنگ  موردنيازمجموع و حداقل فشار باقيمانده 

  .نمايد تأمينتركيبي را  هاي سيستمفشار باقيمانده شبكه بارنده در 

  )14	NFPA	3.3.20.1	بند( (Valve	Control) شير كنترل -31

شير كنترلي شامل . رود ميبكار  آبمبتني بر  حريق در برابر ظتاحف هاي سيستمدر  آبشيري است كه براي كنترل جريان 
، شيرهاي  4كشي خشك ، شيرهاي قطع كن در لوله 3، شيرهاي تخليه2بازرسي آزمون، شيرهاي  1هاي اتصال به شيلنگشير

  .باشد مي، ندنگير ميقرار  مورداستفادهبراي كنترل منبع تغذيه  كه 6طرفه يك، شيرهاي 5پيش عملگر و سيالبي

  )14	NFPA	3.3.20.2	بند( (Valve	Hose) اتصال به شيلنگ شير - 32

  .باشد مي نشاني آتش جهت اتصال به يك شيلنگشير اختصاصي 

																																																																		
1 hose	valves	
2 inspector’s	test	valves	
3 drain	valves	
4 trim	valves	for	dry	pipe	
5 preaction	and	deluge	valves	
6 check	valves	
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  *هاي نواري لوله -33

اليه  ومشابه آن آستردار شده  ياالستيك وسيله شده و داخل آن به ي ساختهاست كه از الياف مصنوع نشاني آتشلوله متداول 
مقاوم شيميايي و سايش، پوشيده شده و از داخل و خارج در برابر حرارت، جذب مواد مناسب  اي مادهخارجي آن توسط 

  .باشد مي

	*لنگ الستيكييش - 34

در برابر شكستگي و خم داراي مقاومت باال ) كالس چهار ( نشاني آتشجايگاه شيلنگ در مستقر الستيكي فشارقوي  شيلنگ
  . استفاده نمود از آن موردنياز به طول توان ميوده و در زمان استفاده خوردگي ب

  )13	NFPA	3.3.1	بند( )Automatic Sprinkler) (اسپرينكلر(سيستم شبكه بارنده خودكار  -35

حريق است كه در صورت فعال شدن جزء حرارتي در يا باالتر از دماي نامي جزء حرارتي بصورت تجهيز خاص كنترل يا توقف 
  .خودكار عمل كرده و اجازه تخليه آب روي منطقه مشخص را ميدهد

  )10	NFPA	5.2	بند( Classifications of Fires :حريق هاي كالس -36

  :انواع حريق بايد طبق كالس هاي زير طبقه بندي گردند

  ، مواد الستيكي و انواع پالستيكچوب، كاغذ، پارچه نظيرمعمولي  سوختنياد حريق ناشي از مو  Aكالس  1- 36
قير ، نفت ،  ،پايه نفتي، روغن، بنزين  هاي گريس،  ، مايعات سوختنيمايعات قابل اشتعال حريق ناشي از  Bكالس  2- 36

  .باشد ميو گازهاي قابل اشتعال  ها الكلو  ها حالل،  ها الكل الك
	.باشد مي دار برقتجهيزات الكتريكي حريق   Cكالس  3- 36
  .شود ميرا شامل  پتاسيمسوختني نظير منيزيوم،تيتانيوم،زيركونيوم،سديم،ليتيوم و فلزات حريق   Dكالس  4- 36
  .گيرند ميشده در آشپزي در اين كالس قرار  كاربرده بهسوختني  هاي چربيو  ها روغن  Kكالس  5- 36

	)10	NFPA	3.4.3	بند( )Extinguisher	Fire	Portable( )دستي(حمل  قابل نشاني آتشهاي كننده خاموش -37

 فشار تحتمحتوي يك عامل اطفاء كننده است كه با دست يا روي چرخ كه بصورت دستي عمل مي كند و  حمل قابلوسيله 
  .رودبوده و جهت فرونشاندن يا اطفاء حريق بكار مي

	)10	NFPA	3.3.3	بند( )dioxide	Carbon( كربن اكسيد دي كننده خاموش -38

  .باشد مي Cو  Bكالس  هاي حريقيك گاز بدون رنگ، بو و رسانايي الكتريكي كه وسيله مناسبي جهت اطفاء 
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	)10	NFPA	3.3.4	بند( )Chemical( شيميايي هاي كننده خاموش - 39

  )10	NFPA	3.3.4.1	بند( )Chemical	Dry(شيميايي خشك  هاي كننده خاموش 1- 39

آمونياك به همراه  فسفات بيكربنات، پتاسيم با ذرات بسيار ريز، معموالً بر پايه سديم بيكربنات، شده تركيبيك پودر 
 مكمل با روش خاص تركيب براي افزايش مقاومت جذب رطوبت و رواني حركت در محفظه ذرات هاي افزوده

  .باشد مي كننده خاموش

  )10	NFPA	3.3.4.2	بند( )Chemical	Wet(شيميايي تر  هاي كننده خاموش 2- 39

  .دهد ميكه يك ماده اطفائيه را تشكيل  ها آنيا تركيبي از همه  ها نمكيك حالل مايع از مواد ارگانيك يا غير ارگانيك 

  )10	NFPA	3.3.18	بند( 1هالوژن هاي كننده خاموش 3- 39

  :باشند ميهستند شامل انواع زير  موردبحث فصلهالوژن كه در اين  هاي عامل

	)10	NFPA	3.3.18.1	بند( 2ها هالو كربن 4- 39

 ديگرو  6، فلوئورو يدو كربن5كربن روئو، پرفلو4كربنفلوئورو  ، هيدرو3كربنكلرو فلوئورو  شامل هيدرو هالو كربن هاي عامل
  .وجود نداشته باشد ها آنممانعتي در استفاده از  محيطي زيست ضوابط ازنظركه  هايي كربن هالو ديگر

	)10	NFPA	3.3.18.2	بند(	7هالون ها 5- 39

  130110و  1211و تركيب هالون  9تري فلوئورو متان برومو، 8كلرو دي فلوئورو متان برو موهالون شامل  هاي عامل

	)10	NFPA	E1.4	بند( 11فاصله دسترسي - 40

 اين .طي خواهد كرد كننده خاموشرسيدن به  از نقطه آغاز حركت تافاصله دسترسي، مسافت واقعي است كه يك شخص 
  .عبور نمايد و غيره راهروها ،ها ستون، ها پارتيشنفاصله ممكن است از بين 

																																																																		
1 Halogenated	Agents	
2 Halogenated	Agents	
3 Hydrochlorofluorocarbon (HCFC)	
4 hydrofluorocarbon	(HFC)	
5 perfluorocarbon	(PFC)	
6 fluoroiodocarbon	(FIC)	
7 Halons	
8 Bromochlorodifluoromethane (Halon	1211)	
9 bromotri luoromethane	(Halon	1301)	
10 (Halon	1211/1301)	
11 Travel	distance	
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	:باشد ميبر اساس جدول زير  واحدهادر اين بخش تبديل  -41

  

  

  

  

  
  

   

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	 	

56	

 شهرداري كرج سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

	هاي دستيكننده خاموش 2-2بخش 

	بند(دارند نياز  حمل قابل كننده خاموشبه نصب كليه تصرفهاي نه گانه بر اساس مبحث سوم مقررات ملي ساختمان  -1

13.6.2 	NFPA 	1(	
	.باشد ميمسئول ضروري تشخيص دهد، الزامي  كه مقام قانوني هايي مكاندر كليه  نشاني آتش كننده خاموشنصب  -2
 كننده خاموش يك دستگاهكيلوگرمي و  6گاز پودر و  كننده خاموشنصب يك دستگاه  ها ساختمانطبقات كليه  در پاگرد -3

الزامي باشد،  و دسترس رؤيت قابل سادگي بهاي كه گونهديوار، به بر رويمناسب  در ارتفاعكيلوگرمي  Co2 (4(گازكربنيك 
	.است

	)1	NFPA	13.6.7.1	بند(: گرفتن شرايط زير باشد در نظربا  بايست مي نشاني آتش كننده خاموشانتخاب  -4
	نوع حريقي كه بيشترين احتمال وقوع را دارد 1- 4

	اندازه حريقي بيشترين احتمال وقوع را دارد 2- 4

	گرفتن محل احتمالي وقوع در نظرمخاطرات موجود در فضا با  3- 4

	تجهيزات با تغذيه الكتريكي در مجاورت حريق احتمالي 4- 4

	موردنظرشرايط دماي محيطي محل  5- 4

	)1	NFPA	13.6.7.2.2	بند(. حريق صورت پذيرد) هاي( كالسبايد بر اساس  كننده خاموشانتخاب نوع  - 5
انتخاب اين كالس داراي برچسب اطفاء  هاي كننده خاموشو از انواع بايد متناسب  كننده خاموشنوع  Aبراي حريق كالس  -6

	)1	NFPA	13.6.7.2.2.1	بند(: است شده اشارهمجاز آن  كننده خاموشگردد كه در زير به چند نوع 
	1و گاز آبنوع  1- 6

	2هالوژننوع پودر  2- 6

	3چندمنظورهنوع ماده شيميايي خشك  3- 6

	4ماده تر شيميايي نوع 6-4

اين كالس انتخاب داراي برچسب اطفاء  هاي كننده خاموشو از انواع بايد متناسب  كننده خاموشنوع  Bبراي حريق كالس  -7
	)1	NFPA	13.6.7.2.2.2	بند(: است شده اشارهمجاز آن  كننده خاموشگردد كه در زير به چند نوع 

	AFFF(5( كف كننده خاموش 1- 7

	AFFP(6(كف  كننده خاموش 2- 7

	CO2 كننده خاموش 3- 7

	پودر خشك كننده خاموش 4- 7

	هالوژننوع پودر  5- 7

اين كالس انتخاب داراي برچسب اطفاء  هاي كننده خاموشو از انواع بايد متناسب  كننده خاموشنوع  Cبراي حريق كالس  -8
	)1	NFPA	13.6.7.2.2.3	بند(: است شده اشارهمجاز آن  كننده خاموشگردد كه در زير به چند نوع 

	پودر خشك كننده خاموش 1- 8

	هالوژننوع پودر  2- 8

																																																																		
1 Water	type	
2 Halogenated	agent	type	
3 Multipurpose	dry	chemical	type	
4 Wet	chemical	type	
5 Aqueous	film‐forming	foam	(AFFF)	
6	Film‐forming	fluoroprotein	foam	(FFFP)	
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	CO2 كننده خاموش 3- 8

  
نتخاب داراي برچسب اطفاء اين كالس ا هاي كننده خاموشبايد متناسب و از انواع  كننده خاموشنوع  Dبراي حريق كالس  -9

	)1	NFPA	13.6.7.2.2.4	بند( .گردد
	13.6.7.2.2.7	بند(: براي فضاهاي با شرايط خطر زير در نظر گرفته شوند بايست مي دار چرخ نشاني آتش هاي كننده خاموش - 10

NFPA	1(	
	باال خطرپذيريمناطق با  10-1

	مناطقي كه محدوديت حضور افراد وجود دارد 10-2

كه يك عامل اطفاء تميز و بدون اثر  هايي مكانبا عامل هالون داراي كاربرد محدود بوده و صرفاً در  هاي كننده خاموش -11
	)10	NFPA	5.3.2.6	بند( .خواهد بود استفاده قابل، باشد ميمخرب بر روي تجهيزات يا كاركنان محيط نياز 

اطفاء  هاي سيستمبراي محافظت ساختمان و ساكنين بدون در نظر گرفتن ديگر  بايست مي نشاني آتش هاي كننده خاموش -12
	)10	NFPA	5.4.2	بند(. ثابت، تهيه و نصب گردند

	)10	NFPA	5.4.2.1	بند( .استفاده گردد Aكالس  كننده خاموشبراي محافظت ساختمان ضروري است از  -13
براي محافظت  Aكالس  كننده خاموشيك  است ضرورييا هردو،  B ،Cدر صورت وجود يك ساختمان با كالس خطر  - 14

	)10	NFPA	5.4.2.4	بند( .يا هردو تهيه و نصب گردد B، Cمكمل كالس  كننده خاموشساختمان و يك 
	)10	NFPA	5.4.2.4	بند( .باشد ميمجاز  آبنوع  هاي كننده خاموشدر مخازن مواد شيميايي صرفاً  - 15
در شارژ كامل  و مطلوب و مطمئن كار آيياي داراي هاي دورهبا انجام سرويس بايست مي نشاني آتشهاي كننده خاموش -16

  )10	NFPA	6.1.2	بند( .نصب باشند شده تعبيهو در محل  بوده
	بند( .نصب گردند )ها زمانو دسترس در تمامي  رؤيت قابل(مناسب در محل  بايست مي نشاني آتش هاي كننده خاموش -17

6.1.3.1	NFPA	10(	
	)10	NFPA	6.1.3.2	بند( .بايد در طول مسير خروج نصب گردند نشاني آتش هاي كننده خاموش -18
، نصب تابلوهاي راهنما از نوع استاندارد به نشاني آتشمنظور هدايت و سهولت در امر دسترسي افراد به لوازم و تجهيزات به -19

	.باشد رؤيت باشند ضروري مي ابلسادگي ق كه به نحوي مناسب به هاي مكانهاي تصويري در همراه نشانه
ضروري امكان ندارد،  كننده خاموشكه حذف تمامي موانع ديداري ) مانند سالن كنفرانس(و فضاهاي بزرگ  ها اتاقدر  - 20

  )10	NFPA	6.1.3.3.2	بند( .استفاده گردد كننده خاموشمكان  دهنده نشان ي مناسباز عالئم راهنما است

شرايط هوايي كه وزش باد وجود دارد  خصوصاًهاي پودر خشك در بسياري موارد  كننده رعايت اين نكته ضروري است كه خاموش
 مانند كليدهاي قدرت،(اند  كنند اما روي تجهيزات الكتريكي كه به هر دليلي مرطوب شده اكسيد كربن عمل مي بسيار مؤثرتر از دي

بايست از روي تجهيزات پاك  مضافاً پس از اتمام عمليات اطفاء مي گردند، كاهش مقاومت مسير ميباعث ) ...شرايط هواي باراني و 
	.شوند
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  بر اساس مبحث بيستم نشاني آتش كننده خاموش	170	NFPAبر اساس  نشاني آتش كننده خاموش

    

  170	NFPAعالئم راهنما بر اساس 

	)10	NFPA	6.1.3.3.3	بند( :در صورت استفاده از عالئم راهنما رعايت موارد زير الزامي است -21
	نصب گردند كننده خاموشدر نزديكي و مجاورت  21-1

	دنباش رؤيت قابلدر مسير تردد و در شرايط عادي  21-2
كه ارتفاع نقطه بااليي بايد به نحوي نصب گردند  باشد ميكيلوگرم  18كمتر از  ها آنكل ي كه وزن هاي كننده خاموش -22

	)10	NFPA	6.1.3.8.1	بند( .نباشد cm	153از كف زمين بيشتر از  كننده خاموش
بايد به نحوي ) دار چرخ هاي كننده خاموشاز  غير( باشد ميكيلوگرم  18بيشتر از  ها آني كه وزن كل هاي كننده خاموش -23

	)10	NFPA	6.1.3.8.2	بند( .نباشد cm	107از كف زمين بيشتر از  كننده خاموشنصب گردند كه ارتفاع نقطه بااليي 
از  غيرمجازدر كابينت، استفاده از قفل جز در موارد خاص كه احتمال استفاده  كننده خاموشدر صورت قرار دادن  - 24

	)10	NFPA	6.1.3.10.1	بند( .وجود دارد، ممنوع خواهد بود كننده خاموش
	)10	NFPA	E.2	بند( :بايد داراي شرايط زير باشد كننده خاموشمحل نصب  - 25

	داراي توزيع يكپارچه در فضا باشد 1- 25

	به سهولت انجام پذيرد كننده خاموشدسترسي به  2- 25

	از مسدود شدن توسط وسايل و تجهيزات در امان باشد 3- 25

	مسيرهاي تردد باشددر مجاورت  4- 25

	در مجاورت درهاي ورودي و خروجي باشد 5- 25

	از صدمات فيزيكي احتمالي در امان باشد 6- 25

	باشد رؤيت قابل 7- 25

	باشد تشخيص قابلدر تمامي طبقات  8- 25

الزامي واحد تجاري متناسب با كاربري و مساحت  نشاني آتشي ها كننده خاموشدر صورت وجود واحد تجاري، نصب  -26
	.باشد مي

	)10	NFPA	4.4	بند(. آوري گردند بايست جمع هاي با ماده اطفائيه زير غيرمجاز بوده و مي كننده خاموش -27
	acid	Soda )كربنات سديم(اسيد سودا  1- 27

	film‐formingهاي  استثناي عامل به(كف شيميايي  2- 27
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	مانند تتراكلرايد كربن(مايعات تبخير شونده  3- 27

27 -4 Cartridge‐operated	water	
27 -5 Cartridge‐operated	loaded	stream	
	اند كه با اتصاالت نرم لحيم يا پرچ ايجادشده )ها استثناي مخازن پمپ به(هاي مسي يا برنجي  بدنه 6- 27

	با لوله تخليه فلزي نشاني آتشهاي  كننده خاموش 7- 27

  .مطابق جدول زير صورت پذيرد تواند ميكننده مناسب  انتخاب خاموش -28

  پسماند و آلودگي پس از استفاده  اطفاءهاي قابل  كالس  روش اطفاء  كننده نوع خاموش

  دارد	A  سرد كردن  آب

  دارد	C،B  دور كردن اكسيژن  پودر خشك

  ندارد	C	B،  كاهش اكسيژن و تا حدودي سرد كردن  دي اكسسيد كربن

  ندارد	C	A،B،  خلل در واكنش شيميايي	هالون

	.باشد ميمطابق شكل زير  نشاني آتش هاي كننده خاموشبراي مشخص كردن  10	NFPA پيشنهادي هاي عالمتحروف و  -29
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 :الزامي است، باشند ميخطر حريق داراي شرايط زير  ازلحاظبراي اماكني كه  دار چرخ هاي كننده خاموشگرفتن  در نظر -30
	)10	NFPA	5.3.2.7	بند(

	پرخطراماكن  30-1

	:داراي خصوصيات زير باشد كننده خاموشاماكني كه محدوديت حضور افراد وجود دارد، به همين دليل بايد  30-2

  دبي عامل اطفائيه آن باال باشد 1- 30-2

  جريان خروجي عامل اطفائيه آن زياد باشد 2- 30-2

	ظرفيت آن باال باشد  3- 30-2

در يك ساختمان، تابع بازديد از ساختمان و در نظر گرفتن تمام شرايط آن شامل  ها كننده خاموشتوزيع واقعي و صحيح  -31
بايد داراي شرايط  ها كننده خاموشمكان نصب  حال درعين. باشد مي... ، ديوارها، مسيرهاي دسترسي، موانع و ها پارتيشن
	)10	NFPA	E2	بند( :زير باشند

	يكپارچگي در توزيع رعايت شده باشد 31-1

	آسان باشد ها آندسترسي  31-2

	از انبار مواد يا قرار گرفتن تجهيزات در مقابل آن در امان باشد 31-3

	مسيرهاي خروج باشددر مجاورت  31-4

	ورود و خروج باشد هاي دربدر مجاورت  31-5

	باشند شده محافظتفيزيكي  هاي آسيبدر مقابل  31-6

	باشند رؤيت قابل 31-7

	باشد شده تعيينطبقه به طبقه  31-8

	) 10	NFPA	6.2.1.1بند( :بايد بر اساس جدول زير باشد Aكالس  هاي حريق نشاني آتش هاي كننده خاموشحداقل اندازه  -32

	) 10,6.2.1.1	NFPAجدول (1-2- 2جدول 

  پرخطرتصرفات   خطر معموليتصرفات با   خطر كمتصرفات   معيار انتخاب  رديف

  2‐A  4‐A	A‐2  مجاز كننده خاموشحداقل يك   1

  m2	m2  93	m2  139	279	Aحداكثر مساحت پوشش يك طبقه بر اساس يك واحد   2

حداكثر مساحت پوشش يك طبقه براي هر   3
  m2	m2  1045	m2  1045	1045  كننده خاموش

	m	23	m	23	m	23  كننده حداكثر مسافت دسترسي به خاموش  4

 بر اساس تقسيم كل مساحت هر طبقه بر مساحت بايست مي Aكالس  هاي حريقبراي  كننده خاموشحداقل تعداد  -33
	) 6.2.1.2.1	10,	NFPAبند ( .تعيين گردد كننده خاموشدر جدول براي هر  ذكرشده

 .متر نگردد 23بيش از  ها آنبايد به نحوي جانمايي شوند كه حداكثر مسافت دسترسي به  نشاني آتش هاي كننده خاموش  - 34
	) 6.2.1.2.2	10,	NFPAبند (
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باشد،  1- 2- 2پيشنهادي جدول  هاي كننده خاموشبر اساس بند فوق بيش از تعداد  ها كننده خاموشتعداد  كه درصورتي - 35
	) 6.2.1.2.3	10,	NFPAبند ( .اس طول مسير دسترسي مالك عمل باشدبيشتر بر اس كننده خاموشتعداد  بايست مي

	NFPAبند . (مجاز خواهد بود A‐2تيپ  كننده خاموشجايگزين  عنوان به A‐1تيپ  كننده خاموشاستفاده از دو دستگاه  -36

10,	6.2.1.3.1.1(	
	)6.2.1.3.1.2	10,	NFPAبند . (در نظر گرفت ليتر 9,5 كننده خاموش 2معادل  توان ميرا  A‐4تيپ  كننده خاموشيك  -37
براي )  FB( نشاني آتش هاي جعبهبا  توان ميرا  1- 2- 2بر اساس جدول  شده محاسبه هاي كننده خاموشحداكثر نيمي از  -38

	)6.2.1.4	10,	NFPAبند (. جايگزين نموداستفاده متصرفين ساختمان 
 يك دستگاهحداقل  بايست ميكمتر باشد،  1- 2- 2در جدول  ذكرشدهمساحت يك طبقه از مقدار  كه درصورتي -39

	)6.2.1.5	10,	NFPAبند . (گرفته شود در نظربا كمترين وزن  كننده خاموش

	

   راهنما

 ازآن پسو  )پرخطر، ميان خطر يا خطر كم(تصرف  تعيين كالس خطر Aكالس  كننده خاموشاولين قدم در انتخاب  -1
 278مساحتي معادل  تواند مي A‐2 كننده خاموشيك  مثال عنوان به. باشد مي كننده خاموشحداكثر مساحت پوشش 

 مترمربع 558و يا مساحتي معادل  در تصرفات با خطر معمولي) 1- 2- 2جدول  2بر اساس رديف  139×2( مترمربع
	)E.3.3	10,	NFPAبند . (را پوشش دهد خطر كمدر تصرفات با ) 1- 2- 2جدول  2بر اساس رديف  279×2(

يك  قرار دادنبا  توان ميمتر باشد،  23به شعاع  اي دايرهچنانچه يك طبقه از يك ساختمان بدون مانع و به شكل  - 2
نمود كه در اين  تأميندر مركز دايره و بدون مشكل در حداكثر مسافت دسترس شرايط جدول را  كننده خاموش

اگر تصرف با  مثال عنوان به .خواهد گرفت قرار كننده خاموشمترمربع تحت پوشش يك  1661حالت مساحتي معادل 
)  1- 2- 2جدول  2بر اساس رديف  A )279×6‐6 كننده خاموش يك دستگاه از توان ميباشد  خطر كمكاربري 

مترمربع  1045پوشش دهد  دتوان ميحداكثر مساحتي كه به شكل مستطيلي باشد حال اگر تصرف . استفاده نمود
	)E.3.4	10,	NFPAبند ( )تصوير زير. (خواهد بود
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	)E.3.5	10,	NFPAبند ( :است شده دادهدر جدول زير نمايش  Aكالس  هاي كننده خاموشمساحت قابل حفاظت توسط  -3

  تصرف پرخطر  تصرف با خطر معمولي  خطر كمتصرف 	Aكالس  كننده خاموشنوع   رديف

1  1‐A	 -   -   -  

2  2‐A  558	m2	279	m2	‐	

3  3‐A  837	m2	418	m2	‐	

4  4‐A  1045	m2	558	m2	372	m2	

5  6‐A	1045	m2	837	m2	558	m2	

6  10‐A	1045	m2	1045	m2	929	m2	

7  20‐A	1045	m2	1045	m2	1045	m2	

8  30‐A	1045	m2	1045	m2	1045	m2	

9  40‐A	1045	m2	1045	m2	1045	m2	

	,10	NFPAبند ( .است شده دادهمتر نمايش  137.2×45.7براي فضايي به ابعاد  كننده خاموشدر مثال زير نحوه چيدمان 

E.3.8,9(	

  :خواهيم داشت كننده خاموشدر حالت اول با در نظر گرفتن حداكثر مساحت قابل پوشش يك 

	:مساحت كل

137.2	×	46.7	=	6407	m2  
  :موردنياز كننده خاموشتعداد 

	=6.13  

	.باشد انتخاب نمود خطر كمتصرف  كه درصورتي A‐4 كننده خاموشدستگاه  6 توان مي - 1

	.تصرف با خطر معمولي باشد انتخاب نمود كه درصورتي A‐10 كننده خاموشدستگاه  6 توان مي - 2

	.تصرف پرخطر باشد انتخاب نمود كه درصورتي A‐20 كننده خاموشدستگاه  6 توان مي - 3
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  :د مانند شكل زير باشدتوان مي ها كننده خاموشبنابراين جانمايي 

  
رعايت نشده است بنابراين  كننده خاموشحداكثر مسافت دسترسي به  ها قسمتدر برخي  شود ميكه مشاهده  طور همان

  :به روش زير عمل نمود توان ميو  باشد نميمناسب  ها كننده خاموشانتخاب 

  .باشد انتخاب نمود خطر كمتصرف  كه درصورتي A‐2 كننده خاموشدستگاه  12تعداد : 11.48=	

  .تصرف با خطر معمولي باشد انتخاب نمود كه درصورتي A‐2 كننده خاموشدستگاه  23تعداد : 22.79	=

  .تصرف پرخطر باشد انتخاب نمود كه درصورتي A‐4كننده خاموشدستگاه  18تعداد : 17.22	=	

  
  

	) 10	NFPA	6.3.1.1بند( :بايد بر اساس جدول زير باشد Bكالس  هاي حريق نشاني آتش هاي كننده خاموشحداقل اندازه  -40

	) 10,6.3.1.1	NFPAجدول (2- 2- 2جدول 

حداكثر مسافت دسترسي به   كننده خاموشحداقل وزن   نوع خطر
  كننده خاموش

  خطر كم
5‐B	9	m	

10‐B  15	m	

  خطر معمولي
10‐B  9	m	

20‐B  15	m	

  پرخطر
40‐B  9	m	

80‐B	15	m	

 .براي مناطق پرخطر بكار برد توان ميليتر را  9,5 حداقل با ظرفيت FFFPيا  AFFF كننده خاموش 3حداكثر  - 41
	) 10	NFPA	6.3.1.1.2بند(
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	6.3.1.1.3بند( .براي مناطق پرخطر بكار برد توان ميليتر را  6 با ظرفيت حداقل FFFPيا  AFFF كننده خاموش 2حداكثر  - 42

NFPA	10 (	
	6.3.1.3بند( .در جدول نبايد بيشتر باشد ذكرشده، حداكثر مسافت دسترسي از مقادير ها كننده خاموشپس از جانمايي  - 43

NFPA	10 (	
 هاي سالنكليساها، درس،  هاي اتاقبا كاربري دفاتر كار،  هاي اتاقيا  ها ساختمانشامل  تواند مي خطر كمتصرفات  -44

با اين فرض صورت گرفته است  بندي طبقه اين .باشد و موارد مشابه ديگر ها متليا  ها هتلاجتماعات، فضاهاي اتاق مهمان 
صورت نخواهد  سرعت بهبه نحوي است كه گسترش حريق  ها آناشتعال و چيدمان  غيرقابلكه در اين فضاها اكثر مواد 

	) 10	NFPA	A.5.4.1.1	بند( .گرفت
كوچك، مراكز پژوهشي،  هاي كارگاه، انبارها، ها فروشگاهغذاخوري،  هاي سالنشامل  تواند ميتصرفات با خطر معمولي  -45

	) 10	NFPA	A.5.4.1.2	بند( .باشد ها تعميرگاهو  ها كارگاهخودرو،  هاي پاركينگنمايشگاه ماشين، 
، وپز پختنجاري، تعميرگاه خودرو، مراكز سرويس هواپيما و كشتي، فضاهاي  هاي كارگاهشامل  تواند مي پرخطرتصرفات  - 46

 1نصب روكشمانند كارگاه نقاشي،  كارخانجاتخاص  هاي كارگاهنمايش اختصاصي محصوالت توليدي، انبارها و  هاي سالن

	) 10	NFPA	A.5.4.1.3	بند( .باشد كه شامل مواد قابل اشتعال هستند، 1روكش

  ») 10	NFPA	G.2جدول ( Bكالس  هاي كننده خاموشرنج  هاي معادل«

  معادل  واحد  ظرفيت  كننده خاموشنوع 

  2كف

  B‐2  ليتر	9.46

  B‐5  ليتر  18.93

  B‐10  ليتر  64.35

  B‐20  ليتر	124.91

  3كربن اكسيد دي

  B‐1  كيلوگرم	3زير 

  B‐2  كيلوگرم	5.44تا  3

  B‐2  كيلوگرم	9.07تا  6.8

  B‐5  كيلوگرم	12تا  11

  B‐10  كيلوگرم	22.67

  B‐10  كيلوگرم	34

  B‐10  كيلوگرم  45

																																																																		
1 coating	
2 Foam	
3 CO2	
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  1پودر خشك

  B‐2  كيلوگرم	2.83 تا 1.8

  B‐5  كيلوگرم	3.4

  B‐5  كيلوگرم	6.8تا  4.5

  B‐10  كيلوگرم  9

  B‐20  كيلوگرم	13.6

  B‐40  كيلوگرم  و بيشتر 34

  
  

  ») 10	NFPA	H.2جدول ( ها كننده خاموشجدول مشخصات «

 تخليهزمان   3طول پرتاب افقي  ظرفيت  2روش عمل  كننده خاموشنوع   رديف
  )تقريبي(

دماي لزوم حفاظت در 
  گراد سانتيدرجه  4 رزي

بر اساس  بندي طبقه
UL  ياULC  

1  

  آب

	A‐1  بلي  ثانيه	40	متر 12.19تا L  9.1	6  4فشار داخلي

	A‐2  بلي  دقيقه 1	متر 12.19تا L  9.1	9.46  5فشار داخلي يا پمپ  2

	A‐3  بلي  دقيقه 2	متر 12.19تا 9.1	L	15  پمپ  3

	A‐4  بلي  دقيقه 3تا  2	متر 12.19تا L  9.1	18.93  پمپ  4

5  

  6)عامل تر( آب

	A‐2  بلي  ثانيه 30  متر 9.1	L	5.68  فشار داخلي

 L	94.6  فشار داخلي  6
	A‐10  بلي  دقيقه 1,5  متر 10.66  )دار چرخ(

 L	170  فشار داخلي  7
  A‐30  بلي  دقيقه 2  متر 10.66  )دار چرخ(

 L	227  فشار داخلي  8
  A‐40  بلي  دقيقه 2,5  متر 10.66  )دار چرخ(

9  
AFFF,FFFP	

  40‐B	to	A:20‐3  بلي  ثانيه 50  متر 7.6تا  L  6.1	9.46  فشار داخلي

  A:10‐B‐2  بلي  ثانيه 50  متر 7.6تا  6.1	L	6  فشار داخلي  10

																																																																		
1 Dry	Chemical	

2 Method	of	Operation	
3	Horizontal	Range	of	Stream	
4 Stored‐pressure	
5 Stored-pressure or pump	
6 Water	(wetting	agent)	
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  A:160‐B‐20  بلي  دقيقه 1  متر L  9.1	124.9  سيلندر نيتروژن  11

12  

  كربن اكسيد دي

تا  1.13  1فشار دروني گاز
2.27	Kg	

  5‐B:C	to	1  خير  ثانيه 30تا  8  متر 2.44تا  0.91

	6.8تا  4.53  فشار دروني گاز  13
Kg	

  10‐B:C	to	2  خير  ثانيه 30تا  8  متر 2.44تا  0.91

  B:C‐10  خير  ثانيه 30تا  10  متر 2.44تا  0.91	Kg	9.1  فشار دروني گاز  14

  فشار دروني گاز  15
تا  22.7
45.35	

Kg)دار چرخ(  
  20‐B:C	to	10  خير  ثانيه 30تا  10  متر 3.05تا  0.91

16  

پودر خشك 
شيميايي 

سديم ( معمولي
  2)بيكربنات

تا  0.45  فشار داخلي
1.13	Kg	

  10‐B:C	to	2  خير  ثانيه 12تا  8  متر 2.44تا  1.5

يا فشار  كارتريجي  17
  3داخلي

 تا 1.25
2.27	Kg	

  20‐B:C	to	5  خير  ثانيه 25تا  8  متر 6.1تا  1.5

تا  2.72  يا فشار داخلي كارتريجي  18
13.6	Kg	

  160‐B:C	to	10  خير  ثانيه 25تا  10  متر 6.1تا  1.5

 Kg	22.7  فشار داخلي  19
  B:C‐160  خير  ثانيه 35  متر 6.1  )دار چرخ(

سيلندر نيتروژن يا فشار   20
  داخلي

تا  34
158.7	Kg 

  )دار چرخ(
  320‐B:C	to	40  خير  ثانيه 105تا  20  متر 13.7تا  4.57

  

																																																																		
1 Self‐expelling	
2 Regular	dry	chemical	(sodium	bicarbonate)	
3 Cartridge	or	stored‐pressure	
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	دستي سيستم اطفاء 3-2بخش 

اطفاء حريق به شرح زير الزامي  تأسيسات) غيرعاملپدافند (بر اساس مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان  -1
	: باشد مي

بايد بر  ها آنجانمايي،اندازه و تعداد .ضروري است نشاني آتشانتظار و جعبه  هاي لولهوجود  ها ساختماندر تمامي  2- 5- 21-5-4
	.و مبحث سوم مقررات ملي ساختمان تعيين شود نشاني آتشاساس الزامات 

	NFPA	13.2.2.2	بند( :الزامي است Iسيستم اطفاء حريق كالس  تأمينجديد با شرايط زير  هاي ساختماندر كليه  -2

1(  
	.طبقه باالتر از تراز معبر چنانچه مجهز به شبكه بارنده خودكار باشد 3با بيش از  هاي ساختمان 1- 2
	.باشدطبقه باالتر از تراز معبر چنانچه مجهز به شبكه بارنده خودكار ن 2با بيش از  هاي ساختمان 2- 2
	.متر ارتفاع از تراز معبر و شامل ميان طبقه و بالكن 15با بيش از  هاي ساختمان 3- 2
	.زيرزمينبا بيش از يك طبقه  هاي ساختمان 4- 2
	.از تراز معبر تر پايينمتر  6با بيش از  هاي ساختمان 5- 2
	.بلند مطابق تعريف مبحث سوم مقررات ملي ساختمان هاي ساختمان 6- 2
	.در هر طبقه مترمربع 93تجمعي با مساحت بيش از  هاي ساختمان 7- 2
  .طبقه يا بيشتر ارتفاع 3مراقبتي با  - درماني هاي تصرفدر  8- 2

	بند( :در جدول زير باشند ذكرشدهتابع يكي از استانداردهاي  بايست ميدر سيستم اطفاء حريق  مورداستفادهلوله  -3

4.2.1	NFPA	14(	

Table	4.2.1	Pipe	or	Tube	Materials	and	Dimensions	

Materials	and	Dimensions	(Specifications)	 Standard	

Ferrous	piping	 	

Ductile‐Iron	Pipe,	Centrifugally	Cast,	for	Water	 AWWA	C151	

Flanged	Ductile‐Iron	Pipe	with	Ductile‐Iron	or	Gray‐Iron	Threaded	Flanges	 AWWA	C115	

Electric‐resistance‐welded	steel	pipe	 	

Standard	Specification	for	Electric‐Resistance–Welded	Steel	Pipe	 ASTM	A	135	

Welded	and	seamless	steel	 	

Standard	Specification	for	Black	and	Hot‐Dipped	Zinc‐Coated	(Galvanized)	Welded	and	

Seamless	Steel	Pipe	for	Fire	Protection	Use	
ASTM	A	795	

Welded	and	seamless	steel	pipe	 	

Standard	Specification	for	Pipe,	Steel,	Black	and	Hot‐Dipped,	Zinc‐Coated,	Welded	and	
Seamless	 ASTM	A	53	

Welded	and	Seamless	Wrought	Steel	Pipe	 ANSI	
B36.10M	

Copper	tube	(drawn,	seamless)	 	

Standard	Specification	for	Seamless	Copper	Tube	 ASTM	B	75	
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Standard	Specification	for	Seamless	Copper	Water	Tube	 ASTM	B	88	

Standard	Specification	for	General	Requirements	for	Wrought	Seamless	Copper	and	
Copper‐Alloy	Tube	

ASTM	B	251	

Brazing	filler	metal	(classifications	BCuP‐3or	BCuP‐4)	 	

Specification	for	Filler	Metals	for	Brazing	and	Braze	Welding	 AWS	A5.8	

) 176psi(بار  12 كم دستبايد داراي عالمت استاندارد بوده و بتواند  نشاني آتشدر شبكه  مورداستفاده هاي لولهكليه : نكته 
  .فشار دروني را تحمل كند

 1)فيتينگي(شيارداراتصاالت جوشي يا در جدول فوق با  ذكرشدهلوله فوالدي مطابق مشخصات  كه درصورتي -4
	5تا اندازه  بايد)  bar	psi )20.7	300قرار بگيرد، حداقل ضخامت لوله تا فشار  مورداستفاده in )127	mm  (
	203(  in	10	,8هاي و براي لوله) mm	3.4( in	0.134برابر )  mm	6in )150هاي  و براي لوله 10مطابق رده 

mm,254	mm (  0.188برابر	in )4.78	mm (	باشد .)بند	4.2.3	NFPA	14(	

  نوع اتصال  نوع لوله
  psi	300حداقل ضخامت لوله تا فشار 

5	in	6	in	8	&	10	in	

  mm	4.78	mm	3.4  10رده   جوشي  فوالدي

  mm	4.78	mm	3.4  10رده   شياردار  فوالدي

	
هاي يا شيار 2پيچيكه لوله فوالدي مطابق مشخصات ذكرشده در جدول فوق با اتصاالت  درصورتي - 5

	203( in	8اندازه  بايد براي)  bar	psi )20.7	300تا فشار مورداستفاده قرار بگيرد، حداقل ضخامت لوله 3برشي

mm  (  8 از  تر كوچك هاي و براي لوله 30مطابق رده  تر بزرگو	in )203	mm  ( باشد 40مطابق رده .)بند	4.2.4	

NFPA	14(	

  نوع اتصال  نوع لوله
  psi	300حداقل ضخامت لوله تا فشار 

  و بزرگتر in	8	in	8كوچكتر از 

	30رده   40رده   پيچي  فوالدي

	30رده   40رده   برشيشيار  فوالدي

	
	بند( .باشد)فشارقوي( 4اتصاالت بايد از نوع الگوي فوق سنگين bar	12.1يا  psi	175براي فشارهاي بيش از  -6

4.3.3	NFPA	14(	

																																																																		
1 roll‐grooved	
2 threaded	
3 cut	grooves	
4 extra‐heavy	pattern	
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	20.7(  	psi	300فشار از  كه درصورتي باشد ميمجاز ) 51mm(اينچ و كمتر  2چدني با اندازه  فشارقوياتصاالت  1- 6

bar (تجاوز نكند	

(  	psi	300فشار از   كه درصورتي باشد ميو كمتر مجاز )  mm	152(اينچ  6با اندازه  فشارقوي ماليبلاتصاالت چدني  2- 6
20.7	bar (تجاوز نكند	

	.بر طبق مدارك فني تائيد شده فشار الزم را دارا باشند كه درصورتي باشند ميكليه اتصاالت مجاز  3- 6
 هاي لولهبراي ( 40يا رده ) تر بزرگو  in	8با اندازه  هاي لولهبراي ( 30فوالدي با ضخامت كمتر از رده  هاي لوله -7

مناسب و محققاً  ها آن هاي دندانهداراي اتصال پيچي باشند كه  توانند مي صورتي درتنها )  in	8كمتر از اندازه 
	)14	NFPA	4	.4.2	بند( .باشند توليدشدهخودكار و نيز فهرست شده براي اين منظور مخصوص شبكه بارنده 

      مانند نوع كاربري ،  ،ايد بر اساس شرايط محليتعداد و نحوه چيدمان تجهيزات ضروري لوله قائم براي حفاظت ، ب -8

  )14	NFPA	1	.5.1	بند( .و ساختار ساختمان و دسترسي آن تعيين شود  1مشخصات 

                . برسدمقام قانوني مسئول به تائيد قبل از اجرا سيستم   موردنظربايد نوع سيستم ، كالس و تجهيزات خاص  -9

  )14	NFPA	2	.5.1		بند(

مقام قـانوني مسـئول نيـز     شده اعالمنبوده و مطابق ضوابط  ها آنكه الزامي براي نصب  نشاني آتشلوله قائم و اتصال شيلنگ  - 10

		4.	5.1	بنـد ( .مشـخص گردنـد    " نشاني آتش گروهصرفاً مخصوص  "بايد با عالمتي كه روي آن نوشته باشد  باشند مين

NFPA	14(  

  سيستم لوله خشك خودكار

  : زير نصب گردند  هاي محلفهرست شده در  فشارسنجبايد  خودكارخشك  لوله هاي سيستمدر  -11

	2خشكلوله  شير هوايو در سمت  آبدر سمت  1- 11

	. كه وجود داشته باشند  هركدام ، 3گيرنده هوا كننده تأمينا هو سمت پمپدر  2- 11

	.وجود داشته باشد ،  هركجاگيرنده هوا  روي 3- 11

	.  كشيده شده است از منبع هوا به سمت سيستم لوله خشك مستقل كههر لوله  روي  4- 11

	4 نده بازشوروي قطعات زود  5- 11

	1.2.1	.5.2	بند(.شير لوله خشك كنترل شود هر  توسط ليتر 2839گالن  750در اين سيستم نبايد ظرفيتي بيش از  -12

NFPA	14(	

كامل اتصال  شدن باز محض به نشاني آتشاتصال شيلنگ  دورترين آببه نحوي باشد كه  مطراحي سيست كه درصورتي -13
در بند قبل را در نظر  ذكرشدهمحدوديت  توان مي شودتحويل داده دقيقه  3نرمال سيستم در كمتر از  فشار تحتشيلنگ و 

  )14	NFPA	2	.1.2	.5.2	بند( .نگرفت
  

																																																																		
1 Character	
2 Dry	Pipe	Valve	
3 air	receiver	
4 quick	–	opening	
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  )14	NFPA	3	.1.2	.5.2	بند( . باشد ميشرايط بند قبل  مجاز  زاراستفاده از قطعات زود باز شونده فهرست شده براي اح - 14
	)14	1NFPA	.1.3	.5.2	بند( .د نمحافظت گرد زدگي يخبايد در مقابل  كننده تغذيهشير لوله خشك ولوله  - 15
  )14	NFPA	2.1	.1.3	.5.2	بند( .باشد و گرمشير بايد روشن  قرارگيري) محل(اتاق -16
  )14	NFPA	2.2	.1.3	.5.2	بند( .منبع گرمايي بايد از نوع دائم باشد  -17
 زدگي يخمحفظه گرمايشي شير براي حفاظت شير لوله خشك و لوله تغذيه در مقابل  جاي بهعايق حرارتي  از نواراستفاده  -18

  )14	NFPA		2.3	.1.3	.5.2	بند( . باشد ميمجاز ن
	1.4.1	.5.2	بند( .قرار گيرد و نگهداريمورد بازديد  مداوم صورت بهخشك بايد  كشي لولهفشار هوا يا نيتروژن سيستم  -19

NFPA	14(  
  )14	NFPA	2.1	.1.4	.5.2	بند( .باشد مداوم در مدار طور بههواي فشرده بايد  تأمينمنبع  - 20
                           .دقيقه باشد30 زمان مدتفشار الزم سيستم به  تأمينمنبع هواي فشرده بايد داراي ظرفيتي براي  -21

  )14	NFPA	2.2	.1.4	.5.2	بند(
در شير لوله خشك وارد سيستم  آب اولين سطح كمتر بوده و بايد از باالي )15mm( اينچ 2/1اتصال منبع هوا نبايد ازلوله  -22

  )14	NFPA	1.4.3.1	.5.2	بند( .شود
 طرفه يكنيز بايد قبل از شير  قابل تعويضبايد روي خط هوا نصب و يك شير قطع كن از نوع ديسكي  طرفه يكيك شير  -23

  )14	NFPA	1.4.3.2	.5.2	بند( .و غير از زمان پر بودن سيستم بسته باشد شده نصب
بار تنظيم شود   7/0 يا psi	10بايد روي فشار  شير قطع كن نصب گردد و شده بايد بين منبع هوا و تائيد 1شير اطمينانيك  - 24

  )14	NFPA	1.4.4	.5.2	بند( .رعايت شود  توليدكنندهتوسط  شده اعالم هاي محدوديت همچنين بايد
هوا  تأمينخودكار جبران شود ،  صورت بهچنانچه هواي سيستم لوله خشك  "26بند "در  ذكرشدهلزامات عالوه بر رعايت ا - 25

صورت پذيرد و بايد از يك ) مخزن هواي فشرده (هوا با يك گيرنده هوا  بايد توسط يك دستگاه مطمئن يا يك كمپرسور
لوله سيستم ، در و بيشترين جريان هوا  موردنيازكنترل فشار هواي  با توانايي تائيد شده و مخصوصهواي  جبران ساز

	)14	NFPA	1.4.5	.5.2	بند( . .خشك بكار گرفته شود
بار 10psi 7/0ليتر بر دقيقه در فشار  156فوت مكعب بر دقيقه يا  5/5 از كمتركمپرسور هوا داراي ظرفيتي  كه درصورتي -26

  )14	NFPA	1.4.6	.5.2	بند( . .باشد ميهوا ن جبران سازباشد ضرورتي به نصب گيرنده هوا يا وسيله 
در صورت استفاده از يك منبع هواي فشرده براي بيش از يك سيستم لوله خشك ، اين منبع بايد بتواند هواي فشرده هر  -27

  )14	NFPA	1.4.7	.5.2	بند( . .جداگانه جبران نمايد صورت بهسيستم را 
 آبا از برگشت هوا يا نصب شود ت ها سيستماز برگشت هوا بايد براي هريك از  جلوگيرييا ديگر وسايل  طرفه يكيك شير  -28

  )14	NFPA	1.4.8	.5.2	بند( . نمايد  جلوگيرياز يك سيستم به سيستم ديگر 
 آببر اساس بيشترين فشار بايد شود و يا  داشته نگهفشار هواي سيستم بايد مطابق دستورالعمل مربوط به شير لوله خشك  -29

  )14	NFPA	1.4.10	.5.2	بند( .شير لوله خشك باشد فشار قطعبيشتر از ) بارpsi)4/1	20 سيستم
هر .ساعت انجام شود24 زمان مدتبراي بايد ) بار40psi)8/2فشار هوا درزمون نشتي ، آزمايش هيدرو استاتيك آ عالوه بر -30

	1.4.12	.5.2	بند(.  .ساعت گردد بايد اصالح شود24بار در طول 1/0يا 1/5psiاز بيشترنوع نشتي كه باعث افت فشار 

NFPA	14(              
                         . شود حفظ" 25بند" مطابقن آفشار  ، كننده تنظيمبايد توسط يك ، ن ژدر صورت استفاده از نيترو -31

  )14	NFPA	1.4.13	.5.2	بند(

																																																																		
1 relief	valve	
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 موردنياز آب تأمينتوانايي  مشروط بر اينكهسيستم كمكي لوله قائم خشك مجاز بوده  عنوان بهتر  ايستادهيك سيستم لوله  -32
  )14	NFPA	5.2.2	بند( . .سيستم را داشته باشد

  خودكار نيمهسيستم خشك 

نصب  ايستگاه يك متريحداكثر  صلهدر فاو شده بايد در هر ايستگاه شيلنگ  تائيد 1راه دوربا كنترل از  ساز فعال وسيلهيك  -33
                           . .نصب گردد توليدكننده مشخصاتو همچنين بايد بر اساس  بودهو مشخص  رؤيت قابلبايد اين وسيله و 

  )14	NFPA	1.3	.5.2	بند(
  )14	NFPA	5.2.3.1.1	بند(  .گرددحفاظت ، غيرمجاز هاي دسترسي مقابلراه دور بايد در با كنترل از  ساز فعالوسيله  - 34
                        .گردد ي اعالم حريق نصبها سيستمضوابط مربوط به  اساس بربايد با كنترل از راه دور  ساز فعالوسيله  - 35

  )14	NFPA	5.2.3.1	بند(
                           .بايد در مقابل صدمات مكانيكي محافظت گرددبا كنترل از راه دور  ساز فعال وسيله به مربوط مدارهاي -36

  )14	NFPA	5.2.3.1.3	بند(
	بند( .ي اعالم حريق باشدها سيستم ضوابط مطابقبايد  خودكار نيمه يها سيستممربوط به فعال كردن  هاي كشي سيمكليه  -37

5.2.3.1.4	NFPA	14(  
 .شده باشند تائيدبايد همخوان و  خودكار نيمهمتعلق به سيستم لوله قائم خشك با كنترل از راه دور  ساز فعالكليه وسايل  -38

  )14	NFPA	5.2.3.2	بند(
با  ساز فعالوسيله كه مستقل از  عملكردي منظور به و هيدروليكيمكانيكي دستي يا  صورت بهبايد  آبشير خودكار كنترل  -39

  )14	NFPA	5.2.3.3	بند( .، تعبيه شودباشد ميكنترل از راه دور 
  )14	NFPA	5.2.3.4	بند( :زير نصب گردند هاي مكانشده بايد در  تائيد هاي فشارسنج -40

  زير شير سيالبي  زير و باالي شير پيش عملگر و 1- 40
  سيالبي  شيرهاي ا وهو تأمينخط  شيرهاي پيش عملگر روي 2- 40

          .گردند محافظتو صدمات مكانيكي  زدگي يخبايد در مقابل  آب كننده تأمين هاي لولهسيستم و آبكنترل  شيرهاي - 41
  )14	NFPA	5.2.3.5.1	بند(

   .باشد مناسب گرماي و شير بايد داراي نور قرارگيري) محل(اتاق 2-1- 3-5- 5-2 - 42
  )14	NFPA	5.2.3.6	بند( :دنبايد شامل يكي از انواع زير باش خودكار نيمهي خشك ها سيستم 3-6- 5-2 - 43

  . باشد مي با كنترل از راه دور ساز فعالوسيله به سيستم بر اساس عملكرد  آباجازه ورود  ، يكتا 2سيستم با  پيوستگي 1- 43
يا باز شدن  با كنترل از راه دور ساز فعالوسيله به سيستم بر اساس عملكرد  آباجازه ورود  ، 3ناپيوستهسيستم  2- 43

  .باشد مي نشاني آتششير شيلنگ 
باز  و با كنترل از راه دور ساز فعالوسيله عملكرد  بر اساسبه سيستم  آب،اجازه ورود  4تاييسيستم پيوستگي دو 3- 43

  .است نشاني آتششدن شير شيلنگ 

  لوله قائم هاي سيستم و انواعكالسها 5-3

  Iكالس 1- 5-3

																																																																		
1 remote	control	activation	device	
2 interlock	
3 non‐interlock	
4 double	interlock	
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 نشاني آتشعملياتي  گروه آب تأمين جهتاينچ 2.  اندازه بهكوپلينگ دار  نشاني آتشقائم داراي شير  هاي لولهاز اين كالس   -44
	 شود ميتشكيل  ديده دورهمجرب و افراد يا  و

  IIكالس 2- 5-3

 گروه گاتصال شيلن جهت ديده آموزشافراد  موردنياز آب تأميناينچ براي 2.در اين كالس از سيستم بايد يك اتصال -45
  )14	NFPA	5.3.2.1	بند( .در لحظات اوليه حريق تعبيه شود نشاني آتشعملياتي 

اماكن  و درجانمايي  ازنظربا نظر مقام قانوني مسئول  نشاني آتششيلنگ  جايگاهيك اينچي بايد در يا   حداقل يك شيلنگ - 46
	)14	NFPA	5.3.2.2	بند( .نصب گردد و با خطر معمولي خطر كم

  IIIكالس 
 2.كوپلينگ دار با قطر  نشاني آتشو شير  ديده دورهاينچ براي افراد  1.با قطر  نشاني آتشاين كالس داراي جايگاه شيلنگ  -47

	باشد مي نشاني آتش مأمورينبراي  

  IVكالس  - 48
 1.كوپلينگ دار با قطر  نشاني آتشاينچ براي افراد و شير . با قطر  نشاني آتشاين كالس داراي جايگاه شيلنگ   48-1

	باشد مي نشاني آتش مأمورينبراي  

 1.كوپلينگ دار با قطر  نشاني آتشاينچ براي افراد و شير  1با قطر  نشاني آتشاين كالس داراي جايگاه شيلنگ  48-2
	باشد مي نشاني آتش مأمورينبراي  

  

  ها سيستمالزامات انواع  4- 5

حداقل ي لوله قائم ها سيستماجراي  به سيستم لوله قائم مجهز گردند ،  بايست ميكه مطابق ضوابط  ها ساختمان كليه در - 49
	)14	NFPA	5.4.1.1	بند( .است  الزامي تركيبي خودكار صورت به IVكالس 
  .اجرا شودجداگانه  صورت بهد توان ميبا نظر مقام قانوني مسئول اجراي لوله خشك :  تبصره 

 موردنياز آب تأميناينچ وجود داشته باشد و از آن  براي  4قائم با قطر حداقل  هاي لولهبا  ايستادهچنانچه يك سيستم لوله  -50
يا  خودكاربا تجهيزات  آب تأمينقرار گيرد ، الزامي جهت  مورداستفادهمتصل شده ،  به آن  بعداًيك شبكه بارنده كه 

برآورد بر اساس  موردنياز آبتقاضاي  تأميننبوده و تنها بايد براي  10-7در بخش  ذكرشدهمطابق ضوابط  خودكار نيمه
  )14	NFPA	5.4.1.3	بند( .كافي باشد  13	NFPAدر   ذكرشدههيدروليكي شبكه بارنده مطابق ضوابط 

   IIIو  IIسيستم لوله قائم كالس  5-4-2

در محل نصب  ها لولهتر اجرا شوند مگر در شرايطي كه احتمال يخ زدن  خودكار صورت بهبايد  IIIو  IIقائم كالس  هاي لوله - 51
باشند كه بدون نياز به دخالت  ديده آموزشبه نحوي   brigade	fire نشاني آتش گروهوجود داشته باشد ، همچنين چنانچه 

	fire نشاني آتشسازمان  department  خودكار نيمهيا  خودكاربتوانند از سيستم استفاده نمايند ، استفاده از سيستم 
	.خشك مجاز خواهد بود

و  نشاني آتشپمپ  هاي خروجيهستند بايد روي هريك از  90mmشده كه داراي حداقل قطر نمايش  تائيد هاي رسنجفشا - 52
هواي منبع  كننده تأمين، روي هر اتصال تخليه اصلي ، روي پمپ  فشار تحت، روي منبع  	work	water	public	شهري آب

  )14	NFPA	.5.5.1	بند( .قائم نصب شوند هاي لولهو باالي هر يك از  فشار تحت
	)14	NFPA	5.5.1.1	بند( .يخ نزند ها آندرون  آببايد در محلي نصب شوند كه  ها فشارسنج - 53
	)14	NFPA		5.5.1.2	بند( .مجهز باشد valve	off	Shutبايد به يك شير قطع كن  فشارسنجهر  -54
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نصب  جاي به فشارسنجچنانچه چندين لوله قائم در قسمت باالي سيستم به يكديگر متصل شده باشند ، استفاده از يك  -55
	)14	NFPA	5.5.1.3	بند( .مجاز خواهد بود  ،روي هر لوله قائم فشارسنج

 شيرهاي سيالبي خشك ، هاي لوله شيرهاي،  	valve	check	Alarm	هشدار طرفه يكبايد در باال و زير هر شير  ها فشارسنج - 56
deluge	 valve  آبجلوگيري از برگشت ، شير backflow	preventer بند( .، يا شير اطمينان رايزر متصل گردند	

5.5.1.4	NFPA	14(	

  الزامات نصب

	.6.1.1بند( .    نبايد پوشانده شوند اند نگرفتهمورد بازبيني قرار  فشار تحتخشك توسط هواي  هاي لولهيكپارچگي  كه مادامي - 57

NFPA	14(	

	روكار كشي لوله

	)14	NFPA	6.1.2.1بند( .مكانيكي محافظت گردند هاي آسيبايستاده روكار بايد در مقابل  هاي لوله - 58
خروج دوربند جانمايي گردند يا در  هاي راهانشعابي بايد در  هاي لولهافقي ، و  قائم هاي لوله،  قائم هاي لولهلوله تغذيه اصلي ،  - 59

	)14	NFPA	6.1.2.2بند(   .قرار گيرند  موردحفاظتخروج  هاي راهبه ميزان معادل حفاظت از حريق  صورت اينغير 
تغذيه اصلي ، و  هاي لولهافقي ،  قائم هاي لوله،  اند شدهشده تجهيز  تائيدشبكه بارنده خودكار  وسيله بهيي كه ها ساختماندر  -60

  )14	NFPA	6.1.2.2.1بند( .انشعابي نيازي به حفاظت ندارند هاي لوله
            .ندارند از حريق اينچ نيازي به حفاظت 1. ارتباطي لوله ايستاده به ايستگاه شيلنگ با اندازه  هاي لوله -61

  )14	NFPA	6.1.2.2.2بند(
سيستم نباشد با ميزان مقاومت حرارتي خاص   خروج هاي راهچنانچه بر اساس ضوابط در يك ساختمان نيازي به دوربندي  -62

	)14	NFPA	6.1.2.2.3بند( .بدون حفاظت اجرا شوند  توانند ميايستاده  هاي لوله
وجود دارد عبور  زدگي يخكه امكان  هايي مكانپرمي شوند و از  آبايستاده در شرايط معمولي توسط  هاي لوله كه درصورتي -63

	6.1.2.3بند(        .باشند شده حفاظت گراد سانتيدرجه  48,9تا  4,4حفظ دماي درون لوله بين  منظور به، بايد كنند مي

NFPA	14(  
	)14	NFPA	6.1.2.3.1بند(   .باشد ميمجاز ن زدگي يخدر مقابل  ها لولهضد يخ براي حفاظت  هاي محلولاستفاده از  - 64

  توكار كشي لوله

كه  طرفه يكو يك شير  indicating‐type نشانگر وضعيت خودكار بايد به يك شير آب تأميناتصاالت مربوط به هر منبع  - 65
  )14	NFPA	6.3.1.1بند( .است مجهز باشند  شده نصبدر نزديكي منبع 

گردند نيازي به  تأمينحريق  هاي پمپاز طريق  ها آن آببوده و  خودكار نيمهنوع خودكار يا  قائمسيستم لوله  كه درصورتي -66
  )14	NFPA	6.3.1.2بند( .در بند قبل نخواهند داشت ذكرشدهاي نصب شيره

       .خواهند بود موردپذيرششرايط بند فوق  تأمينتجهيزات  عنوان به آبشيرهاي جلوگيري از برگشت جريان  -67
  )14	NFPA	6.3.1.3بند(

  )14	NFPA	6.3.1.4بند( .نيازي به نصب شيرهاي فوق نخواهد بود دستي خشكي لوله ها سيستمدر  -68
  )14	NFPA	6.3.1.6بند(. نبايد به شيرهاي جداساز مجهز گردند نشاني آتشاتصال مخصوص خودروي  -69
بدون قطع  قائمتا جداسازي يك خط لوله  دستي خشك هاي لولهنصب باشند، حتي  قائم هاي لولهشيرها بايد روي تمامي  - 70

  )14	NFPA	6.3.2بند( .باشد پذير امكاناز يك منبع مشترك،  ها لولهديگر  آب تأمينجريان 

هار نظر
ت اظ

رفاً جه
پیشنویس-ص



	 	

74	

 شهرداري كرج سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

  )ي لوله ايستاده و شبكه بارنده ها سيستم( Combinedدر سيستم مركب  طرفه يكشيرهاي كنترل و  6-3-5

بايد داراي يك شير  باشد ميكه جزئي از يك سيستم مركب به سمت شبكه بارنده از لوله ايستاده  جداشوندههر اتصال  -71
  )14	NFPA	6.3.5.1بند( .در همان اندازه اتصال باشد طرفه يككنترل اختصاصي و يك شير 

و ديگر نيازي به  شده گرفتهدر نظر  طرفه يكشير  عنوان بهبايد  كند ميشير تنظيم فشار كه از برگشت جريان نيز جلوگيري  -72
  )14	NFPA	6.3.5.2بند( .نخواهد بود طرفه يكنصب شير 

  آب تأمينشيرهاي اتصال به منبع  6-3-6

شده در  تائيد valve	indicating وضعيت نشانگربايد به شير  نشاني آتشغير از شير اتصال خودروي  آب تأمينهر منبع  -73
  )14	NFPA	6.3.6.1.1بند( .مجهز باشند موردنظرمحل 

  
متري از ساختمان وجود نداشته باشد بايد در يك مكان مورد تائيد نصب  12 حداقل چنانچه امكان نصب شير در فاصله -74

	6.3.6.1.2.2بند(         .بوده و از آسيب نيز در امان باشد دسترس قابل سادگي بهبايد در زمان حريق  موردنظرگردد و محل 

NFPA	14(	
 كنترل قابلبايد داراي يك عالمت كه بخش  آب تأمينسيستم،شامل شير كنترل منبع  فرعيتمامي شيرهاي كنترل اصلي و  - 75

	)14	NFPA	6.3.8.1بند( .باشند ،دهد ميتوسط شير را نشان 
 .و سيستم داخلي نصب گردد نشاني آتشنبايد شير قطع كن مابين اتصال مخصوص 70"	بند "در ذكرشدهشيرهاي  غيراز به -76

	)14	NFPA	6.4.1بند(
شده نصب گردد،  جانمايي  تائيد طرفه يكيك شير  بايد دستي خشكي ها سيستم، حتي در  نشاني آتشروي هر خط اتصال  -77

	)14	NFPA	6.4.2بند(.  .نقطه ممكن به اتصال به سيستم باشد ترين نزديكآن بايد در 
	)14	NFPA	6.4.3بند( :زير نصب گردد هاي مكاندر  بايد نشاني آتشاتصال مخصوص  -78

در  ذكرشده جداكنندهشيرهاي   غيراز بهيا هر پمپ،  طرفه يكشير كنترل،شير بعد از .  تر خودكار و تر دستي هاي سيستم  78-1
  70بند 
  شير لوله خشك آب تأمينسمت در  و طرفه يكشير كنترل،شير  بعد از.   خشك خودكار هاي سيستم  78-2
  شير سيالبيبعد از .  خودكار نيمهخشك  هاي سيستم  78-3
  2-78بند مطابق طرفه يكيك شير به همراه  كشي لولهاتصال مستقيم روي .  دستي خشك هاي سيستم 81-4

	)14	NFPA	6.4.3.1بند( .حريق نصب گردد هاي پمپنبايد در سمت مكش  نشاني آتشاتصال مخصوص  -79
	drip( اي چكهكه امكان يخ زدن وجود دارد، يك شير  هايي مكاندر  - 80 valve( منظور به آبتخليه كه براي  شده تائيد 

                   .نصب گردد نشاني آتشو اتصال  طرفه يكمابين شير  كشي لولهي روجلوگيري از آسيب يخ زدن بايد 
	)14	NFPA	6.4.4بند(
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رسي به تجهيزات تمحل دس ترين نزديكسمت  خيابان ساختمان  و يا  ضلع دربايستي  نشاني آتشمخصوص  اتصال ا -81
	)14	NFPA	6.4.5.1بند( .تشخيص باشدو  رؤيت قابل نشاني آتش

نظير  مانع يا تداخلي گونه هيچ ها شيلنگباشد كه  اي گونه بهتعبيه آن  چگونگي و نشاني آتشمحل  اتصال مخصوص  -82
  )14	NFPA	1.	6.4.5.1بند( .و غيره نداشته باشند ها بندي خيابان ،ها تيرك ،حصارها ،ها ساختمان

، فشار باقيمانده و فاصله اتصال  موردنيازخروج ، نرخ جريان  هاي راهبا توجه به ارتفاع ساختمان ، طراحي  قائمطراحي لوله  -83
  )14	NFPA		7.1بند( . شود ميتعيين  آب تأمينشيلنگ از منابع 

جريان  حداكثر و حداقل در محدودهبايد براي نصب  اين وسايل،  شود مياز وسيله تنظيم فشار استفاده  كه هنگامي - 84
	)14	NFPA	1.	7.1بند( .تائيد شده باشند  ،شده بيني پيش

  محدوديت فشار  7-2

  )14	NFPA		7.2.1بند( .تجاوز كند ) psi )24 bar 350حداكثر فشار در هر نقطه از سيستم و در هر زمان نبايستي از  - 85
و با ) psi     )24 bar 350در فشارهاي باالي قائم بايد  هاي لولهفوقاني  هاي گرمخانه آب سريع كننده تأميناصلي  هاي لوله -86

  )14	NFPA		7.2.2بند( .شده و برابر تائيد مقام قانوني مسئول مجاز شناخته شوند  تائيدمصالح 
 psi 350فشار از  جاييكههيچ خروجي شيلنگي در  نبايد قائم هاي لولهفوقاني  هاي زون آبسريع  تأمين هاي لولهيكه يدر جا -87

)24 bar ( تعبيه شود  ،كند ميتجاوز. ).7.2بند	2.1		NFPA	14(  

  .حداكثر فشار در محل اتصال شيلنگ  7-2-3

  100از  ديده آموزشبراي استفاده افراد  شده فراهميك اتصال شيلنگ 	in	(40		mm) 	1جائيكه فشار باقيمانده در خروجي  -88
psi  برابر موردنيازدر جريان (محدود كردن فشار باقيمانده  منظور بهشده تنظيم فشار  تائيديك وسيله  كند ميتجاوز	7بند   

  )14	NFPA		3.1	.7.2بند( .فراهم شود  بايد 6/9		bar	)	 ( psi 100 به)  10-
 شده فراهم بايديك وسيله تنظيم فشار  كند ميتجاوز )  psi )1/12  175از   	2وقتي فشار استاتيكي در يك اتصال شيلنگ  -89

  )14	NFPA	3.2	.7.2بند(     .محدود شود )  psi )1/12 175تا فشار باقيمانده و استاتيك خروجي در حد 
                       .وسيله بيشتر شود ) فشار نامي(از محدوده فشار حداكثر  نبايدفشار قسمت ورودي وسيله تنظيم فشار  - 90

  )14	NFPA		3.3	.7.2بند(
  .اعمال گردد  بايدشرايط زير  شود مييك وسيله تنظيم فشار استفاده  خروجياتصال شيلنگ در  2جائيكه بيش از  -91

كنتـرل فشـار                       منظـور  بـه مجـزا   هـاي  پمـپ  جـاي  بـه ، استفاده از وسايل تنظيم فشار  چندتايي هاي زوني با ها سيستمدر  91-1

	)14	NFPA		7.2.4بند( .باشند " 92بند"تحتاني مجاز بوده و اين وسايل بايستي مطابق الزامات  هاي زوندر 

	.تا امكان جدا كردن اين وسايل در زمان تعميرات و نگهداري به سهولت ميسر گردد  ضروري است روشي اتخاذ شود 91-2

 افزايش يادشدهاشكال در يكي از وسايل  هرگونهچيدمان شوند كه در صورت بروز   اي گونه بهوسايل تنظيم فشار بايستي  3- 91

	.داده نشود  خروجياز اتصاالت شيلنگ چندتايي  يك هيچدر ) 	psi  )1/12 bar 175فشاري بيش از 

با سايز مشابه در طرفين وسايل تنظيم فشار با شيرهاي كنترل در حالت عـادي بسـته    )كنارگذر( اي پسنصب يك لوله ب 91-3

  .ضروري است 

  .نصب شوند  شده تمامكف  از) متر in )2,31 6 و Ft 7باالتر از  نبايدوسايل تنظيم فشار  91-4

  .نصب شوند  ها فشارسنج هاي خروجيوسايل تنظيم فشار بايستي در ورودي و  91-5
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  .بايستي در سمت خروجي شيرهاي جداكننده قرار داشته باشند  نشاني آتشاتصاالت به ماشين  91-6

  .سازنده فراهم گردد  هاي توصيهبراي وسايل تنظيم فشار بايستي شير اطمينان برابر  91-7

 هـاي  سيسـتم باال بودن فشار در وسيله تنظيم فشار مطابق ضـوابط   خطايشناسايي  ورمنظ به خطا فراهم نمودن نمايشگر 91-8

  .ضروري است  اعالم حريق

  اتصال شيلنگ هاي محل 7-3

نصب  شده تماماز كف  )متر 9/0 –  2/1( فوت 4و يا بيشتر از  فوت 3نبايد در ارتفاعي كمتر از شيلنگ  هاي جايگاهاتصاالت و  -92
  )14	NFPA		7.3.1.1بند( . .گردند و نبايد هيچ مانعي در مقابل جايگاه شيلنگ وجود داشته باشد

  )14	NFPA	1.	7.3.1.1بند( .باشد  پائين جايگاه شيلنگتا  شده تمام اين اندازه بايستي از كف -93
 نبايد و آسانسور پله راه همچنين درِ. مواجه باشد  پله راهدسترسي به محل اتصال شيلنگ نبايستي با هيچ مانعي در پاگرد  - 94

  )14	NFPA		7.3.1.2بند( .چه در حالت باز يا بسته بودن مشكلي براي دسترسي به اتصال شيلنگ ايجاد كند 

  Iي كالس ها سيستم 7-3-2

  :زير ضروري است  هاي محلدر ) 65	in )mm 	2شيلنگ با اندازه  كوپلينگنصب  ها سيستمدر اين  - 95
	در پاگرد تراز طبقه پلكان خروج  1- 95

	در هر يك از طرفين ديوار مجاور در خروج افقي 2- 95

	در ورودي هر گذرگاه خروج از محوطه ساختمان  سرپوشيدهبزرگ  هاي فروشگاهو  )mall(مراكز خريد  غيراز به 3- 95

مومي از بيرون ع هاي وروديخروج  و قسمت داخلي  كريدورهر گذرگاه و يا  وديسرپوشيده در ورمراكز خريد در   4- 95

	مراكز خريدبه 

	.كه پلكان به بام دسترسي ندارد  12به   4با شيب كمتر از  هاي بامپاگرد تراز بام يا در  در باالترين 5- 95

د در باالترين پاگرد ميان طبقه                            توان ميمقام قانوني مسئول اجازه داده باشد  كه درصورتياتصاالت شيلنگ  -96
  )14	NFPA		7.3.2.1بند( .نصب شود )  ها سقفبين تراز ( 

بدون  هاي ساختماندر  نشاني آتششيلنگ  جايگاه بهخروج   نسبت دورترين فاصله دسترسي در هر طبقه و يا هر سقف -97
مطابق نظر  صورت اينو در غير  باشد ميمتر  61با شبكه بارنده خودكار  هاي ساختمانمتر و در  45شبكه بارنده خودكار 

  )14	NFPA		7.3.2.2بند( .شود بيني پيشمقام قانوني مسئول بايد اتصاالت شيلنگ اضافي  
  )14	NFPA		7.3.2.2.1بند( .براي آن نيست 97بام فاقد كاربري باشد ضرورتي به رعايت الزامات بند  كه درصورتي -98
ساختمان در هر دو طرف  هاي قسمتتعبيه اتصال شيلنگ در يك سمت خروج افقي كه دسترستي آن به  صورت در -99

  )14	NFPA		7.3.2.3بند( . باشد ميشده است نيازي به تعبيه اتصال شيلنگ در سمت ديگر خروجي ن تأمينخروجي 
	ft بارنده خودكار شبكه مجهز به هاي ساختماندر  بايدفاصله دسترسي يادشده در بند فوق  - 100 200 )m	 و در ) 61

  )14	NFPA		7.3.2.3.1بند( .باشد ) 130 )m40	ft شبكه بارنده خودكارفاقد  هاي ساختمان
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