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  گفتار پیش
  

الرعایه در طراحی،  اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم مقررات ملّی ساختمان مجموعه
ا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بن

دهی مناسب، آسایش، بهداشت و  برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره کاربري و بهره
  .گردد صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می

هاي  نامه ی دیگر از قبیل آیینـدارك فنـدر کنار مقررات ملّی ساختمان، م و ور ماـدر کش     
ها و نشریات  سازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان کارهاي ساختمان  انداردها و آیینساختمانی، است

یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی  ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می
  .حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند

سازد، الزامی بودن، اختصاري  را از این قبیل مدارك متمایز می آنچه مقررات ملّی ساختمان     
بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح 

گفته  هاي پیش باشد تا از این طریق نیل به هدف ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می
  .ممکن گردد

نبایدهاي  و بایدها هاي مورد نیاز واي از حداقلمجموعه ملّی ساختمان، در حقیقت مقررات     
گیري از با بهره توان مهندسی کشور و اجرائی و ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی و

  .تدوین شده است تهیه و براي آحاد جامعه کشور، المللی وبین آخرین دستاوردهاي روز ملّی و
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین  33که در اجراي ماده  این وزارتخانه     

مقررات ملّی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملّی ساختمان را تهیه و 
شوراي تدوین مقررات ملّی «به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان 

اتید و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی با عضویت اس» ساختمان
حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن   پردازي، بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه

را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملّی ساختمان » هاي تخصصی کمیته«
  .است زیر نظر شورا به وجود آورده

 پ



هاي تخصصی مربوط به هر مبحث  کمیته  نویس مقدماتی مبحث موردنظر، پس از تهیه پیش     
داراي نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع  پیش

، هاي رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردي نظیر سازمان صالحیت
 و ها هاي نظام مهندسی ساختمان استان اي و مهندسی، سازمان هاي حرفه ها و تشکل انجمن

  .نمایند هاي سراسر کشور، آخرین اصالحات و تغییرات الزم را اعمال میشهرداري
تصویب اکثریت  متن نهائی این مبحث پس از طرح در شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و     

جامعه  هاي اجرائی ودستگاه ها وبه شهرداري رسیده واینجانب ، به تأیید اعضاي شوراي مذکور
  .مهندسی کشور ابالغ گردیده است

با  از زمانی که این وظیفۀ خطیر به این وزارتخانه محول گردیده، مجدانه سعی شده است     
و کسب هاي تخصصی مربوط به هر مبحث  تشکیل شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته

بر غناي هر چه بیشتر مقررات ملّی ساختمان بیفزاید  داراي صالحیتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور  طور که منظور نظر قانون و این مجموعه را همان

  .قرار دهد
معاون محترم وزیر در بدین وسیله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو،      

امور مسکن و ساختمان و جناب آقاي دکتر غالمرضا هوائی، مدیرکل محترم مقررات ملّی ساختمان 
  .      نمایماند، سپاسگزاري میو سایر کسانی که به نحوي در تدوین این مجلد همکاري نموده

  
  علی نیکزاد                                                                                         

  و شهرسازي راهوزیر                                                                                                        
  
  

 ت
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  مقدمه
  

هاي  ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان
ها  سوزي در ساختمان تمال آتشکارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش اح انرژي، برق و گاز و به

ها دربرابر حریق، امري الزامی  شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان
ها و فراهم ساختن ایمنی الزم در  منظور حفظ جان و مال انسان به. شود ناپذیر محسوب می و اجتناب
 ترین ها ضروري است که مهم اي ساختمانسوزي، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجر برابر آتش

  :آن عبارتند از
  .منظور پیشگیري از بروز حریق ها به تأمین تمهیدات الزم در طراحی و اجراي ساختمان -
و امکانات مهار، کنترل و اطفاء ) تشخیص، هشدار، اعالم(هاي عالئمی محافظ  فراهم ساختن شبکه -

  .حریق در ساختمان
ود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان جلوگیري از گسترش آتش و د -

  .دیگر یا از معابر به ساختمان
موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به  هاي خروج براي خارج شدن به بینی راه پیش -

  .هاي امن مکان
 ها ساختارها، ارتفاعات و مساحت -

سوم، در نخستین مرحله از تدوین و  براساس تصمیمات متخذه در جلسات کمیته تخصصی مبحث
ها دربرابر حریق، تأمین ایمنی الزم جهت  تصویب مقررات ملّی ساختمان پیرامون حفاظت ساختمان

مورد تأکید بود و به همین دلیل در آن مرحله مقررات و ضوابط مربوط به  "ها حفظ جان انسان"
همیت و تاثیر در این راستا برخوردار بود، که از بیشترین ا "هاي خروج از بنا و فرار از حریق راه"

  .تدوین و پس از تصویب نهایی در شوراي تدوین مقررات ملّی منتشر شد
هاي  ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان شامل مباحثی است که براساس اولویت     

ت ملّی مورد نظر شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته تخصصی مبحث سوم مقررا
هاي  ساختمان و با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور از نظر وجود مهارت

  .الزم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادي کشور منتشر شده است

 چ



مانند مقررات   همچنین توجه به این نکته ضروري است در مواردي که سایر مقررات ملّی ساختمان
هاي متفاوتی  هاي تهویه محدودیت کشی گاز و سیستم برقی و مکانیکی، لولهمربوط به تاسیسات 

نسبت به ضوابط این مبحث ایجاد و الزام نماید، ضوابطی باید مالك عمل قرار گیرد که محدودیت 
  .بیشتري دارد

ی ها شاهد تحقق اهداف مقررات ملّ امید است با اجراي این مبحث عالوه بر حفظ جان و مال انسان     
جویی و هاي مردمی و عمومی، صرفهها، حفاظت از سرمایه ساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمان

  .ها باشیم وري و تأمین آسایش و ایمنی انسان افزایش بهره
  

مقررات ملّی ساختمان سومکمیته تخصصی مبحث   
 

 ح
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  هاي خروج از بنا و فرار از حریقراه  3-1

1 

  
  
  

  هاي خروج از بنا و فرار از حریق راه  1- 3
  

  تعاریف  3-1-1
ها دربرابر حریق،  ، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمانساختمان یدر این مبحث از مقررات ملّ

  .شوند ها و اصطالحات با معانی و مفاهیمی که در این بخش ذکر شده است، استفاده می واژه
  

باز قائم که به دلیل ارتباط تعدادي از طبقات ایجاد و براي مقاصدي یک فضاي  :آتریوم  3-1-1-1
  .شود کار گرفته می جز پلکان، آسانسور، پله برقی، داکت تاسیسات برقی و مکانیکی یا تهویه هوا به به
  
هـاي اسـتاندارد ویـژه بـراي شناسـایی       آزمایش یا آزمایش :آزمایش حریق استاندارد  3-1-1-2

سـوزي، کـه مشخصـات     ها، اعضا و اجزاي ساختمانی در مقابل آتـش  الح، فرآوردهمقاومت و رفتار مص
  .وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواهد شد به اجرایی آنها بعداً

  
منظور از ارتفاع طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف  :ارتفاع طبقه و بنا  3-1-1-3

بقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده ارتفاع ط. تمام شده طبقه باالتر است
تراز متوسط کف ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از . باشد متوسط سطح بام ساختمان می

  .شود می  تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته طبیعی زمین
  
  .سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد انجام هرگونه عملیات ساختمانی که :افزایش بنا  3-1-1-4



 سوممبحث 

2 

ها انتقـال   اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده :باربر ياعضا  3-1-1-5
  .دهند می
  
هـاي متفـاوت اعـم از     یک مجتمع ساختمانی که شامل تعدادي از انواع تصرف :بازارچه  3-1-1-6

  .خدماتی باشد ذاخوري، اماکن سرگرمی، تفریحی وصورت متمرکز و غیرمتمرکز، غ عرضه کاال به
  
اتاقک یا سکویی که به مکانیسم باال و پائین شدن در مسیر قـائم و ثابـت مجهـز     :باالبر  3-1-1-7

  .باشد
  
  .بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است :بناي موجود  3-1-1-8
  
 عنوان پناهگـاه موقـت مـورد اسـتفاده قـرار      وقع حریق بهفضایی که در م :پناهگاه امن  3-1-1-9

  .گردد مترمربع براي هر نفر محاسبه می 28/0مساحت این فضا با احتساب . گیرد می
  
گردد که بـه منظـور توقـف خـودرو مـورد       پارکینگ به مکانی اطالق می :پارکینگ باز  3-1-1-10

شود که به ازاء هر متر از محیط کل  کینگ گفته میپارکینگ باز به انواعی از پار. گیرد استفاده قرار می
درصد طول محیط یا به صورت مساوي  40مترمربع مساحت بازشو داشته و حداقل در  4/0پارکینگ 

  .در دو ضلع مقابل پارکینگ توزیع شده باشند
  
   .شود به هر پارکینگی که باز نباشد، پارکینگ بسته گفته می :پارکینگ بسته  3-1-1-11
  
شود که فاقد طبقـه بـوده و خودروهـا     هایی اطالق می به پارکینگ :پارکینگ مکانیزه  3-1-1-12

  .گیرند شوند، در محل خود جاي می بدون حضور راننده و به وسیله تجهیزاتی که با رایانه کنترل می
  
  .پلکانی که بیش از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضاي آزاد باشد :پلکان خارجی  3-1-1-13
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رجوع . هاي مکانیکی حرکت کند پلکانی که به کمک وسایل و دستگاه :پلکان متحرك  3-1-1-14
  .6-4-1-3شود به بند 

  
حـائز شـرایط مقاومـت و     "آزمایش حریـق اسـتاندارد  "اي که با  پنجره :پنجره حریق  3-1-1-15

  .محافظت دربرابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد
  
  .اي که فقط براي تأمین دید به فضاي مجاور تعبیه شده باشد پنجره :پنجره چشمی  3-1-1-16
  
تائید و تصـویب مصـالح، لـوازم و تأسیسـات سـاختمانی،       :تائید شده، تصویب شده  3-1-1-17

ها و ساختارها، یعنی تائید و تصـویب آنهـا توسـط مقامـات قـانونی مسـئول، مراکـز و         ها، روش طرح
مطابق ضوابط، استانداردها و مقررات مربوطه، با انجام آزمـایش و   داراي صالحیت که يها آزمایشگاه

توسط اشخاص مورد اعتماد، یا برحسب اصول مطمئن از طرف مقامات (بررسی مستقیم یا غیرمستقیم 
  .گیرد صورت می) ذیصالح و نهادهاي علمی و فنی شناخته شده

گیري از بنا، که بنا بدان مقاصد  ع بهرهتائید و تصویب تصرف، یعنی تائید و تصویب یک یا چند نو     
، توسط مقامات داراي صالحیت قانونی و مسئول که مطابق مقـررات مربوطـه بـا    شداستفاده خواهد 

استناد به ارائه ادله دقیق و قاطع براي هماهنگی کامل ساختمان با مقررات اصولی درمورد آن تصرف 
  . شود ها انجام می یا تصرف

  
  .و معبر عمومی قرار گرفته است "خروج"که بین  "راه خروج"بخشی از  :روجتخلیه خ  3-1-1-18
  
گیري از بنا یا بخشی از آن است که به مقاصدي معلوم  منظور از تصرف، نوع بهره :تصرف  3-1-1-19

  .آن مقاصد استفاده شود برايبرداري بوده یا قرار است  در دست بهره
  
که به مناسبت نوع تصرف، داراي مواد و مصالح بسـیار   بناهایی :تصرف بسیار پرخطر  3-1-1-20

زا، سمی، سوزا، خورنده و انفجاري باشند و بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویـات قابـل    آتش
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کیلوگرم در هر مترمربع زیربنا و بیشتر باشد، داراي تصرف بسیار پرخطر شناخته  150احتراق در آنها 
تصرف مخاطره آمیز و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتی و انبـاري کـه    شده و شامل تمام بناهاي با

  .شوند داراي چنین باري هستند، می
  
بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق در آنها بین  :تصرف پرخطر  3-1-1-21

مل آن دسـته  کیلوگرم در مترمربع زیربنا باشد، داراي تصرف پرخطر شناخته شده و شا 150تا  100
  .شوند بناهاي با تصرف صنعتی و انباري که داراي چنین باري هستند، می

  
بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق در آنها تا  :تصرف کم خطر  3-1-1-22

کیلوگرم در مترمربع زیر بنا باشد، داراي تصرف کم خطر شناخته شده و شامل بناهاي با تصرف  50
اي و آن دسته بناهاي با تصرف  حرفه -مراقبتی، تجمعی، اداري -فرهنگی، درمانی -ی، آموزشیمسکون

  .شوند می کیلوگرم در متر مربع کمتر است، 50صنعتی و انباري که بار محتویات قابل احتراق در آنها از 
  
در آنها  بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق :تصرف میان خطر  3-1-1-23

کیلوگرم در مترمربع زیربنا باشد، داراي تصرف میان خطـر شـناخته شـده و شـامل      100تا  50بین 
بناهاي با تصرف تجاري و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتی و انباري که داراي چنین باري هستند، 

  .شوند می
  
هـاي خـروج از    راههرگونه دگرگونی یـا تغییـر و تبـدیل در سـاختمان، در      :تغییرات  3-1-1-24

  .ساختمان نباشد توسعهساختمان و در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که به قصد 
  
اعضایی از بنا، شامل دیوار، سقف و کف مقاوم حریق که بتوانـد در مقابـل    :حریق بند  3-1-1-25

  .سوختن تمام بار حریق واقع در فضاي مربوط به خود، ایستادگی و مقاومت کند
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فضاي باز بدون سقف و بدون تصرف که از دو یا چند طرف با دیوارهاي خارجی  :حیـاط  3-1-1-26
بنا محصور باشد و اگر از همه طرف به دیوارهاي خارجی بنا محصور شود، در آن صورت به آن حیاط 

  .شود می  داخلی گفته
  
ه مسـتقل کـه   فضاي زندگی حداکثر با دو طبقه ارتفاع، بـا حمـام و آشـپزخان    :خانـه  3-1-1-27
  .درنظر گرفته شده باشد) نفر در هر طبقه 16با حداکثر (منظور سکونت یک یا دو خانوار  به
  
که به وسیله ساختار و تجهیزات مقاوم حریق، براساس  "راه خروج"بخشی از : خـروج  3-1-1-28

ه خروج بـه  ضوابط و مقررات از سایر فضاهاي ساختمان جدا و ایمن شده و مستقیم یا از طریق تخلی
  .3-3-1-3رجوع شود به بند . معبر عمومی منتهی شود

  
  .3-4-1-3رجوع شود به بند  :خروج افقی  3-1-1-29
  
محتویات داخلی بناها از دیدگاه مقدار بار حریق  :خطرات ناشی از محتویات داخل بنا  3-1-1-30

 100تـا   50بـیش از  (ر ، میـان خطـ  )کیلوگرم برمترمربع بار حریق100بیش از (به سه گروه پرخطر 
. شوند بندي می دسته) کیلوگرم در مترمربع بار حریق 50تا (و کم خطر ) کیلوگرم درمترمربع بار حریق

کند به سه گروه خطر شدید، خطر  محتویات داخلی بناها ازدیدگاه دیگري که نوع خطر را مشخص می
  .شوند بندي می معمولی و خطرضعیف دسته

  
ناهائی هستند که درآنها مواد، مصالح و کاالهـاي خطرنـاك نگهـداري،    ب :خطر شدید  3-1-1-31

طور اختصاصی براي آنها تدوین خواهد شد،  این بناها باید با مقرراتی که به. شوند فراوري یا استفاده می
  .شوند بندي می رتبه دسته 5محتویات با خطر شدید خود در . نیز مطابقت داده شوند

  .واد و مصالحی که با خود خطر انفجار و ترکیدن همراه دارندم: 1خطر شدید رتبه  )الف
طـور یکجـا خطـر آتـش      شود که ناگهان و به محتویات و موادي را شامل می: 2خطر شدید رتبه  )ب

  .گرفتن دارند
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مواد و مصالحی هستند که به سوختن دیگر  3محتویات با خطر شدید رتبه : 3خطر شدید رتبه  )پ
  .کنند میها کمک  اجسام درحریق

  . شامل مواد و مصالحی هستند که برسالمت اشخاص تاثیر مستقیم دارند: 4خطر شدید رتبه  )ت
هـاي   هـادي  این گروه شامل مواد و مصـالح مـورد اسـتفاده درسـاخت نیمـه     : 5خطر شدید رتبه  )ث

  .الکترونیکی است
  
کننـد و   رکت میها ش محتویاتی هستند که از لحاظ سوختن در حریق :خطر معمولی  3-1-1-32

این گروه محتویات اغلب در موقع . امکان سوختن آنها به صورت معمولی یا سریع وجود دارد
  .کنند سوختن حجم نسبتاً زیادي دود تولید می

  
محتویاتی هستند که درمواقع بروز حریق چندان میل به سوختن نداشته  :خطر ضعیف  3-1-1-33

  .افتد یخود درآنها اتفاق نم گیري خودبه و آتش
  
که در مورد درهاي حریـق یـا سـایر     هنگامی "خودبسته شو"اصطالح  :خودبسته شو  3-1-1-34

در حالت عادي و بسته شدن ) یا بازشو(شود، به مفهوم بسته بودن در   کار برده بازشوهاي حفاظتی به
ائید شده مجهز که براي اطمینان از انجام این عمل، در به یک وسیله مکانیکی ت ،آن پس از عبور است

  .شود می
  
درمورد تجهیزات محافظت دربرابر حریق، براي وسایل و  "خودکار"اصطالح  :خودکار  3-1-1-35

شود که در اثر واکنش به برخی از محصوالت احتراق، خود به خود و بدون  کار برده می ههایی ب دستگاه
  .دخالت انسان عمل کنند

  
ح هنگامی که درمورد درهاي حریق یا سایر بازشوهاي این اصطال :خودکار بسته شو  3-1-1-36

به هنگام حریق در اثر واکنش به برخی از ) یا بازشو(حفاظتی به کار برده شود، منظور بسته شدن در 
  .محصوالت احتراق یا از طریق گرفتن فرمان از محلی دیگر است
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متر عـرض   9 حداقل داراي هر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضاي باز، که :خیابان  3-1-1-37
نشانی براي اطفاي حریق را فـراهم   نحوي طرح شده باشد که امکان استفاده واحدهاي آتش بوده و به

 ها اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومی قرارگرفته و ماشـین رو  معابر داخل فضاهاي بسته و تونل. آورد
  .شوند باشند، به عنوان خیابان ملحوظ نمی

  
حـائز شـرایط مقاومـت و     "آزمـایش حریـق اسـتاندارد   "دري که با انجـام   :در حریق  3-1-1-38

  .محافظت دربرابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد
  
که از هر نقطه ساختمان منتهی بـه قسـمت    "راه خروج"بخشی از  :دسترس خروج  3-1-1-39
  .2-3-1-3رجوع شود به بند . شود می "خروج"
  
لوله، چوب یا هر پروفیلی که در طول راه پله و بالکن براي گرفتن  :یره محافظدستگ  3-1-1-40

  .دست و نلغزیدن انسان نصب شود
  
ها براساس میانگین وزن محتویات قابل احتراق در  تمام تصرف :ها بندي تصرف دسته  3-1-1-41

هـاي   رخطر، تصرفهاي پ هاي بسیار پرخطر، تصرف مترمربع زیربناي ساختمان، در چهار گروه تصرف
  .شوند بندي می هاي کم خطر دسته میان خطر و تصرف

  
مدتی که مصالح یا قطعات و اجزاي ساختمانی درمقابل شـرایط   :دوام دربرابر حریق  3-1-1-42

  .کنندهمچنان عملکرد خود را حفظ  "آزمایش حریق استاندارد"خاص اجراي 
  
وم حریق یا غیرمقاوم دربرابر حریق که بـه  وسیله جداسازي با مشخصات مقا :بنددود  3-1-1-43

دود، طراحـی و سـاخته    جریـان منظـور ممانعـت از    صورت افقی یا قائم، مانند دیوار، کف یا سقف به
  .کار گرفته شوند موانع دود ممکن است براي حفاظت بازشوها نیز به. شود می
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 تـامین منظـور   در بام که بـه بخش امتداد یافته دیوارهاي خارجی بنا  :پناه دیوار جان  3-1-1-44
  .شود ایمنی و تفکیک همسایگی اجرا می

  
اي که راهروي خروج را قطع کرده و به یک یا چنـد در   دیوار یا دیواره :دیوار دودبند  3-1-1-45

  .این دیوار باید مانع گسترش آتش و دود باشد. مجهز است
  
واقع ) یا بازشو(پائین یا باالي پنجره بخشی از دیوار خارجی ساختمان که  :دیوار کتیبه  3-1-1-46

  .شود می
  
گیـري مشـترك    دیواري که در مرز مالکیت دو ساختمان بـراي بهـره   :دیوار مشترك  3-1-1-47

  .شود ساخته می
  
مسیر ممتد و بدون مانعی که براي رسیدن از هر نقطه ساختمان بـه یـک    :راه خروج  3-1-1-48

، "دسـترس خـروج  "راه خروج از سه بخـش مشـخص   . ه شودمحوطه باز یا معبر عمومی درنظر گرفت
  .4-1-3رجوع شود به بند . تشکیل شده است "تخلیه خروج"و  "خروج"
  
بخشی از مجموعه راه خروج شامل تعدادي پله یا سکو که در مجموع رفـت و   :پله راه  3-1-1-49

رجوع شود به بند . کند ذیر میآمد از یک طبقه به طبقه دیگر را بدون تداخل و برخورد با مانع امکان پ
3-1-4-4.  
  
تر از کف زمـین طبیعـی    قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پائین :زیرزمین  3-1-1-50

  . قرارگرفته و به عنوان طبقه به حساب نیاید
  
در این دسته ساختار، اعضـاي بـاربر و دیوارهـاي داخلـی بنـا       :هاي سوختنی ساختار  3-1-1-51

شود، هرچند الزم است ساعت  با هرگونه مصالحی اعم از سوختنی و یا غیر سوختنی ساخته تواند  می
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ایـن دسـته   . مقاومت حریق تعیین شده براي برخی عوامل باربر و مواضع مختلف بنـا رعایـت گـردد   
  .و صفر ساعت مقاوم حریق است 1ساختار خود شامل دو گروه فرعی 

  
صات استفاده از مصالح در این دسته ساختار ماننـد  مشخ :هاي غیرسوختنی ساختار  3-1-1-52

دسته مقاوم حریق است، با این تفاوت که به مقاومت حریق و محافظت حریق کمتري نیاز خواهد بود 
طورکلی اعضاي باربر و سازه بنا باید تا دو ساعت بتواند دربرابر یک حریق با مشخصات استاندارد  و به

نی خود براساس ساعت مقاومت حریق اعضاي بـاربر در مواضـع   ساختارهاي غیرسوخت. مقاومت کند
  : شوند بندي می مختلف بنا به دو گروه فرعی به شرح زیر دسته

  ساعت مقاوم حریق  2و  1 )الف
  ساعت مقاوم حریق  2صفر و  )ب
  
شـوند کـه    ساختارهاي مقاوم حریق بناهایی را شامل می :ساختارهاي مقاوم حریق  3-1-1-53

ر و سازه درآنها با مصالح غیرسوختنی مانند بتن، فوالد، آجر و ماسه سیمان، گچ و نظایر آن اعضاي بارب
ساخته شده و هرگروه از اعضا، داراي ساعت مقاومت حریق الزمه و خواسته شده طبق ضوابط هستند، 

وم ساختارهاي مقا. گردد همچنین تمهیدات محافظت دربرابر حریق مطابق مقررات در آنها اعمال می
حریق خود براساس ساعت مقاومت حریق و رتبه حفاظتی که فراهم خواهند کرد، به دو گروه فرعی به 

  : شوند بندي می شرح زیر دسته
  ساعت مقاوم حریق  4و  3 )الف

  ساعت مقاوم حریق  2و  1صفر،  )ب
  
شـده  اي که به منظور فرار به خارج از ساختمان طراحـی  سطح لغزنده :سرسره فرار  3-1-1-54

  .8-4-1-3رجوع شود به بند . باشد
  
سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهاي قابل تصرف گفتـه   :سطح خالص  3-1-1-55

  .گردد شده و سطوح مربوط به فضاهاي عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی
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منظور تعبیه  ن که بهفضاي ارتباطی قائم بین طبقات یا بین کف تا بام ساختما :شفت  3-1-1-56
ها، تخلیه زبالـه و غیـره    ها و لوله آسانسور، باالبر، آشپزخانه، تأمین روشنایی، انجام تهویه، عبور کانال

  .شود درنظر گرفته می
  
عنوان راه دسترسی مورد استفاده واقع  که به 20به  1پیاده راه با شیب حداکثر  :شیبراه  3-1-1-57

  .شود
  
در مواردي که فاصله کف . ی از ساختمان که بین دو کف متوالی واقع شودبخش :طبقه  3-1-1-58

متر بیشـتر نباشـد، فضـاي زیـر آن طبقـه بـه عنـوان        یسانت 120تمام شده از سطح زمین طبیعی از 
  .گردد منظور می "زیرزمین"
  
ش پله اي از بنا که از کف خیابان یا محوطه خارج بنا حداکثر با ش طبقه :طبقه خیابان  3-1-1-59

به  در مواردي که دو یا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغییرات تراز مستقیماً. قابل دسترس باشد
به همین . خیابان یا محوطه اطراف راه یابند، ساختمان به همان تعداد داراي طبقه خیابان خواهد بود

دسترسی به خیابان و محوطه ترتیب، چنانچه هیچ یک از طبقات بنا نتوانند با شرایط یاد شده امکان 
  .گردد منظور می "طبقه خیابان"خارج داشته باشند، ساختمان بدون 

  
درصـد از بـار تخلیـه     50اي از بنا کـه حـداقل    ترین طبقه پائین :طبقه یا تراز تخلیه  3-1-1-60

ي که ا ترین طبقه درصورت عدم وجود شرایط فوق، پائین. متصرفین از آن به معبر عمومی تخلیه شوند
داراي یک یا دو خروج با ارتباط مستقیم به معبر عمومی باشد، به عنوان طبقه یا تراز تخلیه شناخته 

  .شود می
  
با ( در تمام طول مسیر "مجموعه راه خروج"براي مقدار عرضی که : ظرفیت راه خروج  3-1-1-61

 میلیمتـر  750این عرض در شرایط معمولی حداقل مقدار . شود میدرنظر گرفته  )توجه به بار تصرف
  .5-1-3رجوع شود به بند . است
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فضاي مشترك و همگانی در بناهاي تجمعی که به منظور سپري کردن  :انتظار فضاي  3-1-1-62
  .شود اوقات پیش از موعد براي ورود به یک سالن اجتماعات درنظر گرفته می

  
  .نماید شخصی مقاومت میفضایی که در مقابل حریق به میزان م :دهی فضاي پناه  3-1-1-63
  
فضاي مشترك و همگـانی در بناهـا کـه بـه منظـور کنتـرل و ایجـاد         :ورودي فضاي  3-1-1-64

  .شود تسهیالت براي ورود و خروج افراد درنظر گرفته می
  
مانند (یا افقی ) مانند دیوار(صورت قائم  اي سرتاسري که به صفحه یا پرده :مانع حریق  3-1-1-65

شخصی از مقاومت حریق براي جلوگیري از گسترش آتش و دود از فضایی به فضاي با زمان م) سقف
بنـد کـردن بازشـوها نیـز      این صفحات همچنین ممکن است براي حریـق . شود کار گرفته می دیگر به
  .شونداستفاده 

  
یا سایر  "مرز مالکیت"فاصله مشخص بین دیوارهاي خارجی بنا تا  :مجزاسازي افقی  3-1-1-66

همسایگی، اعم از خصوصی، عمومی و خیابان که به منظور تأمین فضاي باز الزم درنظر گرفته  بناهاي
  .4-1-3رجوع شود به بند . شود می
  
وسیله ساختمان محصور نشده  هفضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و ب :محوطه باز  3-1-1-67

اي باشد که  گونه و اندازه و محل آن بهمحوطه باز باید براي جاي دادن متصرفان بنا کافی باشد . باشد
. نشانی و ایمنی بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند به هنگام بروز حریق، ماموران آتش

  . محوطه باز باید در تمام اوقات شبانه روز از هرگونه موانع خالی باشد
  
طور دایم در تصرف  ربرد زمین که بهخیابان، کوچه یا موارد مشابهی از کا :معبر عمومی  3-1-1-68

هاي شهر رفت و آمد  از آن طریق بتوان بدون مانع به سایر قسمت و استفاده عموم قرار گرفته و اساساً
  .متر باشد 3عرض و ارتفاع مفید معبر عمومی باید حداقل . نمود
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فتر یا فـردي  مقام داراي صالحیت قانونی و مسئول، سازمان، د :مقام قانونی مسئول  3-1-1-69
مقـام داراي  . هـا را بـه عهـده گیـرد     است که مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روش

شود، در این مقررات با  صالحیت قانونی و مسئول که از آن به اختصار مقام قانونی مسئول نام برده می
دار و تصویب کننده به  تکار برده شده است، زیرا کارگزاران و نمایندگان صالحی مفاهیمی گسترده به

  .هایشان متفاوت هستند تناسب مسئولیت
هرجا که ایمنی همگانی در اولویت قرار داشته باشد، مقام داراي صالحیت قانونی و مسئول ممکن      

است به تناسب درجه اهمیت، یک سازمان دولتی مرکزي، استانی یا محلی، مانند مقام قانونی مسئول 
سـوزي، اداره   نشانی، اداره پیشگیري از آتش نشانی، اداره یا گروه آتش ان آتشحفاظت از حریق، سازم

حفاظت و بهداشت کار، شـهرداري، اداره بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، اداره بازرسـی بـرق        
همچنین اداره بازرسی . ها یا هر گروه و تشکیالت دیگري که داراي اختیار قانونی است، باشد ساختمان

اداره ارزیابی و زمان گذاري، یک شـرکت بیمـه خصوصـی و حتـی نماینـده هریـک از        بیمه مرکزي،
در بسیاري موارد ممکن است صاحب ملک یا نماینده . تواند مقام قانونی مسئول باشد نهادهاي فوق می

در تأسیسات متعلق به دولت، ممکن اسـت  . االختیار او نقش مقام قانونی مسئول را به عهده گیرد تام
  .ایمنی و حتی یکی از کارمندان اداري نظیر افسر فرمانده یا نگهبان، مقام قانونی مسئول باشداداره 
ها یـا   منظور مورد قبول قرار گرفتن مصالح، لوازم، تأسیسات طرح تواند به مقام قانونی مسئول می     

ده و آنها را براي کره هاي مناسب دیگر استفاد ی یا ضابطهها و استانداردهاي ملّ ها، از دستورالعمل روش
در نبود چنین استانداردهایی، مقام یاد شده ممکـن اسـت مـدارکی دال بـر     . تصویب، مبنا قرار دهد

مقـام  . ها و نیز کاربرد درست آنها از به کار برنده مطالبه نماید مناسب بودن مصالح، تأسیسات، روش
نی را که ارزیابی تولیدات را بـر  هاي سازما ها و برچسب قانونی مسئول، همچنین ممکن است فهرست

عهده دارد و در موقعیتی است که انطباق اقالم لیست شـده را بـا اسـتانداردهاي مربوطـه مشـخص      
  .سازد، مورد استناد قرار دهد می

طـور   هـا را بـه   تواند در موارد و شرایطی که تهدیدات حریق، جان انسـان  مقام قانونی مسئول می     
دهد و درحال حاضـر تمهیـداتی بـراي آن ارائـه نشـده، از مقـررات و        رمیحیاتی در معرض خطر قرا

وجـود   المللی استفاده نماید، مشروط برآنکه تناقضی با مقررات این مبحث به استانداردهاي معتبر بین
  . نیاورد



  هاي خروج از بنا و فرار از حریقراه  3-1

13 

شهرهاي بزرگ . باشد در شهرهاي بزرگ مقام قانونی مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می
  .رت کشور بر حسب جمعیت آنها مشخص گردیده استتوسط وزا

  
بخشی از فضاي داخل ساختمان که از اطراف و از سقف و کف به وسیله  :منطقه حریق  3-1-1-70

گیـري عـرض، طـول و     منطقه حریق با بررسی و انـدازه . اعضاي ساختمانی مقاوم حریق محدود شود
  .شود ارتفاع حریق احتمالی ارزیابی می

  
یـک   بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که حـداکثر در اي واقع  طبقه :میان طبقه  3-1-1-71

جز در موارد خاص صنعتی، مجموع مساحت میان طبقه  به .مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد سوم
  .در یک طبقه نباید از یک سوم مساحت کل همان طبقه بیشتر شود

  
ح یا ترکیبی از آن، توانایی مقاومت در مقابـل  مدتی که مصال :میزان مقاومت حریق  3-1-1-72

  . را داشته باشد "آزمایش حریق استاندارد"آتشی مستقیم مطابق 
  
از ارتفـاع طراحـی    سقوطحایل حفاظتی و ایمنی که براي جلوگیري از  :نرده محافظ  3-1-1-73

  .شده باشد
  
به عنوان محل زندگی یک  هایی که فضا، اتاق یا اتاق :)واحد مسکونی(واحد زندگی   3-1-1-74

  . شخص یا خانواده درنظر گرفته شده و داراي وسایل زندگی باشد
  
این تعریف، شامل . شودمنظور سکونت مسافران استفاده  هاي آن به بنایی که اتاق :هتل  3-1-1-75

  .گردد نیز می ،متل و سایر بناهاي مشابهی که قصد ارائه امکانات سکونتی موقت را دارند
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  ، دامنه و کاربردمقررات کلی  2- 1- 3
ی ساختمان، هر بنا، هر بخش از یک بنـا و هـر   براساس ضوابط این مبحث از مقررات ملّ  3-1-2-1

هاي خروج اصولی، کافی و بـدون مـانع    ساختمانی که از این پس ساخته یا پرداخته شود، باید به راه
هنگام همه متصرفان بـه راحتـی    هیا فرار ب موقع هتا درصورت بروز حریق در آن، خروج ب ،مجهز گردد
هاي خروج در هر بنـا بـا توجـه بـه      به این منظور باید نوع، تعداد، موقعیت و ظرفیت راه. میسر باشد

هاي ساختمان و تصرف، طرح شده و با رعایـت تعـداد و    وسعت و ارتفاع همان بنا، متناسب با ویژگی
، )گیرند که بیش از دیگران در معرض خطر قرار میبه ویژه خصوصیات آنهایی (خصوصیات متصرفان 

  .هاي امن در داخل بنا صورت گیرد هاي الزم براي هدایت اشخاص به خارج از بنا و یا مکان بینی پیش
  
براي بناهاي موجود که پیش از ابالغ این مقررات احداث شده و امکان تطبیـق بـا ایـن      3-1-2-2

هاي  و تا آن زمان در صورت بروز ضرورت .نده تدوین خواهد گردیدضوابط را ندارند، مقررات الزم در آی
ها و نهادهاي دولتی و عمومی کـه ملـزم بـه اجـراي ضـوابط ایمنـی        ن خاص، از جمله استعالم سازما
هاي خروج و حداقل تمهیدات ایمنی مورد نیاز براي بناهاي موجود، با  هستند، نحوه تامین حداقل راه

المللی معتبر و با لحاظ نمودن شرایط اجرائی بنا، توسط مقام قانونی مسـئول   استفاده از کدهاي بین
  .شود مشخص می

  
اي جرح و تعدیل شود یا به تصرفی جدید تغییر داده  گونه هیچ بنا یا ساختمانی نباید به  3-1-2-3

است، یا در  بوده هاي آن به مقدار کمتر از آنچه که قبالً شود که تعداد، عرض، کارایی یا ایمنی خروج
  .کاهش یابد ،این مقررات براي تصرف جدید تصریح شده است

  
هاي خروج را  تمام تجهیزات، افزارها، اقدامات و شرایطی که کارایی و عملکرد درست راه  3-1-2-4

کار گرفته شوند که در هـیچ مـورد، ایمنـی جـان      نحوي طرح و به هباید ب ،کنند کنترل و تضمین می
جاکه الزم باشد باید تـدابیر اضـافی   کاز این رو، هر. نشودیک مورد یا وسیله وابسته ها فقط به  انسان

  .کار آید هاي خروج قابل استفاده نبود یا مؤثر واقع نشد، راه دیگري به اتخاذ شود تا چنانچه یکی از راه
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ن باید هاي خروج آ طراحی، ساخت، پرداخت، تجهیز، نگهداري و اداره کردن هر بنا و راه  3-1-2-5
ریزي شود که درصورت بروز حریق، متصرفان فرصت کافی براي خروج ایمن داشـته   اي برنامه گونه به

ها  باشند و در آتش و دود، گازهاي سمی یا هول و هراس احتمالی گرفتار نشوند و جان و ایمنی انسان
  .فداي سهل انگاري و نادیده گرفتن خطرات بالقوه در بنا نگردد

  
هایی طرح، ساخته، آراسته و نگهداري شوند  ها باید در مکان هر بنا یا ساختمان، خروجدر   3-1-2-6

  .که در تمام اوقات تصرف، از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و بدون مانعی در دسترس باشد
  
هایی طرح شوند که  ها باید تا حد امکان در مکان در هر بنا یا هر بخش از یک بنا، خروج  3-1-2-7

صورت هر راه منتهی به خروج باید آنچنان که هر  در غیر این. وضوح آنها را ببینند فان بتوانند بهمتصر
گذاري  طرزي آشکار و مشخص عالمت متصرف از هر نقطه بنا بتواند به سرعت راه فرار را پیدا کند، به

گذاري شود که راه منجر  اي آراسته و عالمت گونه همچنین هر مسیر خروج از ابتدا تا انتها باید به. شود
بسـت   هاي بن هاي ساختمان و مکان به مکان امن، به روشنی مشخص باشد و متصرفان در پیچ و خم

  .گرفتار نشوند
  
موقع را  هفرار ب استفاده از هرگونه قفل یا وسیله سدکننده در مسیرهاي خروج که احیاناً  3-1-2-8

ماننـد مراکـز بـازپروري و بهداشـت روانـی و یـا       هـا   ممنوع است، مگر در برخی از تصرف ،مانع شود
ن یدر این گروه از بناها نیز استفاده از قفل فقط در شرایطی مجاز خواهد بـود کـه مـراقب   . ها ندامتگاه

طور دائم درحال انجام وظیفه بوده یا تدابیر مؤثري براي خارج کردن متصرفان در مواقـع اضـطرار    هب
  .اتخاذ شده باشد

  
ها و جزئیـات طـرح یـا     بنا یا ساختمان که به دلیل بزرگی ابعاد و اندازه یا ویژگیدر هر   3-1-2-9

خبـر مانـدن و غـافلگیر شـدن      هنگام بروز حریق در یک بخش، امکـان بـی   مشخصات نوع تصرف، به
هایی که  ها موجود باشد، باید مطابق ضوابط این مقررات در تمام بنا یا بخش متصرفان در دیگر بخش

و چنانچه بـراي گـرم    نصب شودو سایر تمهیدات ایمنی هاي هشدار و اعالم حریق  بکهالزم است، ش
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هاي فسیلی استفاده شـود، نصـب سیسـتم     کردن فضاهاي داخلی، آب مصرفی و نظایر آن از سوخت
هاي منظم فرار از حریق  ها و انجام تمرین به کمک این شبکه. هشداردهنده منوکسیدکربن الزامیست

ان حاصل آید که تمام متصرفان در هر نقطه از بنا در همان لحظات اولیه از بروز حریق باید این اطمین
  .بینی شده بنا را ترك کنند آگاه شوند و بتوانند در زمان پیش

  
فرد  در طراحی هر بنا، هر بخش از یک بنا یا هر ساختمان، چنانچه راه خروج منحصر به  3-1-2-10

ابعاد، نوع تصرف یا چگونگی طرح و تنظیم راه خروج این احتمال  درنظر گرفته شود و به علت ویژگی
د، تأمین راه خروج دیگري شووجود داشته باشد که درصورت بروز حریق، آن راه با آتش و دود مسدود 

این دو مسیر بایـد طـوري طراحـی شـوند کـه      . صورت مجزا و دور از مسیر خروج اول الزامی است هب
  .، هر دو غیرقابل استفاده شوند، به حداقل ممکن کاهش یافته باشداحتمال آنکه در موقع حریق

  
ـ   3-1-2-11 نحـوي دوربنـدي و    ههر راه خروج قائم که طبقات یک بنا را به هم مربوط کند، باید ب

اي به طبقـه دیگـر پـیش از آنکـه      محافظت گردد که از گسترش آتش، دود و گازهاي سمی از طبقه
  .عمل آید هراه خروج شوند، جلوگیري بهاي امن  متصرفان وارد قسمت

  
ها و تمهیدات الزم جهت ایمنـی سـاکنان و    بینی کلیه پیش  آنجاکه در هر ساختمان از  3-1-2-12

نحوي صورت  ها به  ، ضروري است طراحی و ساخت ساختماندمتصرفان دربرابر حریق باید فراهم گرد
به مدت مناسبی دربرابر حریق مقاومت نموده و از گیرد که با توجه به کاربري، ابعاد و تعداد طبقات، 

ین منظور توجه به الزامات اساسی ه اب. هاي مجاور جلوگیري شود گسترش حریق به فضاها یا ساختمان
  .ها ضروري خواهد بود  زیر در طراحی و اجراي ساختمان

خـود را از طریـق   نحوي باشد که درصورت وقوع حریق افراد بتوانند  طراحی و اجرا به  3-1-2-12-1
ین منظـور  ه اب. برسانند  به محل ایمنی در داخل یا خارج از ساختمان  مسیرهاي امن و مشخص شده

  :الزم است
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بینی شده و در  مسیرهاي خروج از ساختمان و فرار از حریق به تعداد کافی و با ظرفیت الزم پیش )الف
اد قادر باشند در صورت وقـوع حریـق   قرارگیرند، به نحوي که افر  هاي مناسبی از ساختمان محل

  .بدون تشویش و اضطراب خود را به محل امن برسانند
 گـذاري  ها به نحو مناسب عالمت روشنایی الزم و مناسب در مسیرهاي فرار تامین شده و کلیه خروجی )ب

  .و مشخص شوند
اسب و با توجه به تمهیدات الزم براي جلوگیري از نفوذ شعله و دود به مسیرهاي خروج به نحو من )پ

  .بینی گردد پیش  کاربري، ابعاد و ارتفاع ساختمان
هاي الزم به منظـور جلـوگیري از گسـترش حریـق در داخـل       بینی تمهیدات و پیش  3-1-2-12-2

  :ین منظور الزم استه اب. هاي داخلی، به عمل آید کاري ها و نازك از طریق پوشش  ساختمان
  .سوختنی استفاده شود وختنی یا نیمهتا حد امکان از مصالح غیرس )الف

ها به نحوي انتخاب شوند که دربرابر پیشرفت سطحی شعله مقاومـت الزم را دارا بـوده و    پوشش )ب
  .درصورت مشتعل شدن، شدت تولید حرارت ناشی از سوختن آنها محدود باشد

به فضاها   ختمانبه نحوي باشد که از گسترش حریق از یک فضا یا سا  طراحی و اجراي ساختمان )پ
  :ین منظور الزم استه اب. هاي مجاور جلوگیري به عمل آید  یا ساختمان

درصورت وقوع حریق، ساختمان با توجه به کاربري و ابعاد خـود تـا مـدت مناسـبی مقاومـت و       )ت
  .پایداري خود را حفظ نماید

هاي مناسب  فضابندي  به منظور جلوگیري از گسترش حریق متناسب با کاربري و ابعاد ساختمان )ث
  . ، به وسیله ساختارهاي مقاوم حریق، صورت گیرد در داخل ساختمان

ها، فضاهاي مجوف بین  ها و لوله ها، محل عبور کابل هاي ارتباطی و فضاهاي پنهان نظیر شفت راه )ج
و غیره به نحوي طراحی و اجرا شوند که از گسترش حریق از   دیوارها و نماهاي خارجی ساختمان

  . طریق داخل آنها جلوگیري به عمل آید
ها به نحوي طراحی و اجرا شوند که دربرابر گسترش حریق از یک   یوارهاي مشترك بین ساختماند )چ

  .دیگر مقاومت نمایند   به ساختمان  ساختمان
دربرابر گسترش حریق به خارج   دیوارهاي خارجی ساختمان، متناسب با کاربري و ابعاد ساختمان )ح

  .آن مقاومت نمایند از



 سوممبحث 

18 

از گسترش حریق از طریـق    ها به نحوي طراحی و اجرا شوند که با توجه به موقعیت ساختمان امب )خ
  .دشوآن به اماکن مجاور جلوگیري 

نشانی به محل حریق در ساختمان  دسترسی نیروهاي آتش برايکلیه تمهیدات الزم   3-1-2-12-3
  :استین منظور الزم ه اب. درنظر گرفته شود

  .وجود داشته باشد  نشانی به مجاورت ساختمان راه رسیدن خودروها، وسایل و امکانات آتش )الف
  .مسیرهاي امن درنظر گرفته شود  نشانی به فضاهاي داخلی ساختمان براي دسترسی نیروهاي آتش )ب
طفایی در داخل نشانی، امکانات ا ، براي استفاده نیروهاي آتش به تناسب کاربري و ابعاد ساختمان )پ

  .دشوبینی  پیش  ساختمان
  
هر فضاي پنهان افقی یا عمودي کـه حـاوي مـواد قابـل اشـتعال باشـد، بایـد توسـط           3-1-2-13

  .بند تائید شده محافظت شود هاي آتش جداکننده
  
هایی که بیش از یک کاربري وجود دارد، کاربري طبقات زیر هـر تصـرف    در ساختمان  3-1-2-14

در هر طبقه با چنـدین  . شود باالترین طبقه واقع در زیر آن تصرف درنظر گرفته می براساس کاربري
 . ترین شرایط اعمال گرددکاربري باید محدودکننده

  
  هاي سه گانه راه خروج بخش  3- 1- 3
  کلیات  3-1-3-1
طه شود که از هر نق در این مقررات، راه خروج به مسیر پیوسته و بدون مانعی گفته می  3-1-3-1-1

: راه خروج از سه بخـش مجـزا و مشـخص   . امتداد یابد) کوچه یا خیابان(بنا شروع و تا معبر عمومی 
ارتباطات بین طبقات و (دسترس خروج، خروج و تخلیه خروج تشکیل شده و راستاهاي افقی و قائم 

سـراها،  ها، راهروهـا، سر  ها، درگاه تمام فضاهاي رابط مانند اتاق شامل و حسب مورد) سطوح مختلف
. شـود  مـی هـاي بـاز    هـا و محوطـه   ها، حیـاط  ها، بام هاي افقی، بالکن ها، خروج ها، پلکان ها، پله شیبراه

  .شوند آسانسورها جزو راه خروج محسوب نمی
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  دسترس خروج  2- 3- 1- 3
. شود ، آن بخش از راه خروج است که به ورودي یک خروج منتهی می"دسترس خروج"  3-1-3-2-1

الف مطابقت داشته -3-1-3طور کلی با مقادیر مندرج در جدول  هترس خروج باید بحداکثر طول دس
گونه دیگري تصریح  هاي خروج بر حسب نوع تصرف به باشد، مگر آنکه در بخش ضوابط اختصاصی راه

  .شود
ها باید در روي کف و در طول محور مرکزي راه عبـور   طول مسیر دسترسی به خروج  3-1-3-2-2

هاي  و درمورد پله "خروج"مانده به دورترین نقطه هر فضا تا وسط در  میلیمتر 300اصلۀ معمول و از ف
  .گیري شود کند، اندازه ها را به هم وصل می واقع در مسیر، طول خط شیبی که دماغۀ پله

نفر  30عنوان دسترس خروج براي تخلیه افرادي با تعداد بیش از  هتمام راهروهایی که ب  3-1-3-2-3
هـاي بنـا    ساعت مقاوم حریق از دیگر بخش 1شوند، باید توسط ساختاري با حداقل  میگرفته درنظر 

. دقیقه محافظت حریق باشـند  20شوند داراي زمان دست کم  مجزا شده و درهایی که به آنها باز می
ش اي انجام گیرد که احتمال نشت دود از آنها به حداقل ممکن کاه گونه طرح و نصب این درها باید به

  .متر که فاقد درهاي دود بند باشند، مجاز نخواهند بود 30راهروهاي با طول بیش از  .یابد
  

  برحسب متر حداکثر طول دسترس خروج در موارد مختلف  الف- 3- 1-3جدول 
  حداکثر مسیر مشترك  حداکثر طول بن بست  حداکثر مسیر پیمایش  تصرف

با شبکه   
 بارنده

بدون شبکه 
  بارنده

با شبکه 
 هبارند

بدون شبکه 
  بارنده

با شبکه 
 بارنده

بدون شبکه 
  بارنده

  تجمعی 
  بناي جدید 

  بناي موجود 

  
76  
76  

  
61  
61  

  
1/6  
1/6  

  
1/6  
1/6  

  
23/61  
23/61  

  
23/61  
23/61  

  آموزشی 
  بناي جدید 

  بناي موجود  

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  
1/6  

  
30  
30  

  
23  
23  

  مراقبت روزانه 
  بناي جدید 

  بناي موجود  

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  
1/6  

  
30  
30  

  
23  
23  

  درمانی 
  بناي جدید 

  بناي موجود  

  
61  
61  

  
-  
46  

  
1/9  

-  

  
-  
-  

  
30  
-  

  
-  
-  

  درمانی اورژانس
  بناي جدید 

  بناي موجود  

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  
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  بازپروري/بازداشتی
ــرایط   ــد داراي ش ــاي جدی بن

2،3،4  
  5راي شرایط بناي جدید دا

بنــاي موجــود داراي شــرایط 
2،3،4،5  

  
61  
  
61  
  
61  

  
46  
  
46  
  
46  

  
15  
  

1/6  
  
-  

  
15  
  

1/6  
  
-  

  
30  
  
30  
  
30  

  
15  
  
15  
  
15  

  مسکونی یک یا دو خانوار 
  بناي جدید 

  بناي موجود  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  ها  خوابگاه وهتل
  بناي جدید 

  بناي موجود 

  
99  
99  

  
53  
53  

  
15  
15  

  
7/10  

15  

  
15  
15  

  
7/10  
7/10  

  آپارتمانی
  بناي جدید  
  بناي موجود

  
99  
99  

  
53  
53  

  
15  
15  

  
7/10  

15  

  
15  
15  

  
7/10  
7/10  

  پرستاري/ پانسیون
  بناي موجود و جدید کوچک 

  بناي جدید بزرگ 
  بناي موجود بزرگ 

  
-  
99  
99  

  
-  
-  
53  

  
-  
1/9  

15  

  
-  
-  
15  

  
-  
38  
49  

  
-  
-  
33  

  تجاري معمولی
  دید بناي ج

  بناي موجود 
  تجاري با فضاي باز جدید 
   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  

  مراکز خرید بزرگ 
  بناي جدید

  بناي موجود    

  
91  
91  

  
61  
61  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  

  اداري 
  بناي جدید 
  د بناي موجو

  
91  
91  

  
61  
61  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  

  صنعتی 
  معمولی 

  با کارآیی خاص 
  پرخطر 

  
75  
122  
23  

  
61  
91  
0  

  
15  
15  
0  

  
15  
15  
0  

  
30  
30  
0  

  
15  
15  
0  

  
  خروج  3-1-3-3
، آن بخش از راه خروج است که به واسطه ساختار یا تجهیزات محافظتی ویژه "خروج"  3-1-3-3-1

اي  هاي بنا مجزا شده و فضاي عبور امن و محافظت شده ط این مقررات از دیگر بخشخود، مطابق ضواب
هـایی کـه مـورد تائیـد ایـن       خروج. فراهم آورد "تخلیه خروج"منظور دستیابی متصرفان به بخش  هب
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هاي  ، گذرگاه)ها هاي بیرونی ساختمان واقع در جداره(هاي خروج  درگاه: باشند، عبارتند از مقررات می
هـاي مـورد انتظـار در سـایر      هاي خروج که دربرابر حریـق  ها و پلکان هاي افقی، شیبراه ج، خروجخرو

  .هاي بنا محافظت شده باشند قسمت
جدا کـردن از سـایر   "ها به روش  در تمام مواردي که در این مقررات محافظت خروج  3-1-3-3-2

الزامی  13-3-3-1-3الی  3-3-3-1-3 تصریح شده باشد، رعایت مقررات مندرج در بندهاي "ها بخش
  .خواهد بود

طبقه و بیشتر باید بـا دیوارهـاي    4ساختارهاي جداکننده خروج در بناهاي با ارتفاع   3-1-3-3-3
درمواردي که تمام . طور کامل دوربندي و مجزا شوند ساعت مقاومت حریق به 2غیرسوختنی، حداقل 

تواند  بندها میورشود، ساعت مقاومت حریق د می بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت
  .حداقل به یک ساعت کاهش یابد

بازشوهاي واقع در دوربندهاي خروج باید از لحاظ تعداد به حداقل مورد نیاز محـدود    3-1-3-3-4
اگر چگـونگی  . شو از نوع تائید شده محافظت شوند شده و تمام آنها با درهاي مقاوم حریق خود بسته

توان از درهـاي   طور معمول باز باشند، در آن صورت می هنا ایجاب کند که این قبیل درها بعملکرد ب
در این موارد باید تمام تدابیر ایمنی الزم براي اطمینان از بسته شده . دکرخودکار بسته شو استفاده 

  .موقع درها در مواقع بروز حریق اتخاذ شده باشد هب
  :غیر از موارد زیر، مجاز نخواهد بود هوذي در دوربندهاي خروج بایجاد هرگونه روزنۀ نف  3-1-3-3-5

هاي هوا و دیگر تجهیزات الزم درمواردي که تراکم هوا و ایجاد فشار مثبت در درون  عبور کانال )الف
  .دوربند خروج ضروري اعالم شده باشد

  .نشانی هاي آتش هاي مربوط به شبکه عبور لوله )ب
  .ة فضاي خروجهاي برق ویژ عبور لوله )پ

طور کامل با مواد مناسب که از گسترش حریق جلوگیري  ههاي نفوذي باید ب در تمام موارد فوق، روزنه
  .نماید، درزبندي شوند

ماننـد  (ایجاد هرگونه بازشوي ارتباطی یا روزنه نفـوذي بـین دو خـروج مجـاور هـم        3-1-3-3-6
پلکان طرح قیچی در  .شوند، ممنوع است می که با یک ساختار از یکدیگر جدا) هاي طرح قیچی پلکان

هاي موجود به شرط رعایت نکات این بند  عنوان یک راه خروج و در ساختمان هاي جدید به ساختمان
  .شود عنوان دو راه خروج محسوب می با تایید مقام قانونی مسئول به
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بـق ضـوابط ایـن    کـه ط ) پلکان خروج، گذرگاه خروج، خروج افقی(ها  در تمام خروج  3-1-3-3-7
مقررات دوربندي و جداسازي آنهـا الزامـی اعـالم شـود، بـراي جلـوگیري از گسـترش آتـش و دود،         

که از طرف مقام قانونی مسئول مجاز  شودتواند با مصالحی اجرا  ها فقط می کاري دیوارها و سقف نازك
هـاي   ج در تصـرف هاي خـرو  منظور پاسخگویی به ضوابط اختصاصی راه هشود، مگر آنکه ب شناخته می

  .هاي بیشتري درخواست شود مختلف، براي آنها محدودیت
آزاد و بدون مانع باشند و براي مقاصدي  فضاهاي داخل دوربندهاي خروج باید کامالً  3-1-3-3-8

  .ها یا پاگردها استفاده نشوند مانند انبار کردن کاال روي سطح پله
اي واقع شود، بایـد   ر پاگرد پله که همسطح طبقهطبقه و بیشتر، ه 4در تمام بناهاي   3-1-3-3-9

این عالمت همچنین بایـد موقعیـت طبقـه    . داراي عالمتی باشد که شماره آن طبقه را مشخص کند
متري از کف تمام شده و در  5/1 عالمت باید در ارتفاع تقریباً. تخلیه خروج و جهت آن را نشان دهد

ه باز یا بسته بودن در ورود به طبقه، به راحتی دیده د که تحت هر شرایطی از جملشوموقعیتی نصب 
  .شود

تر از تراز تخلیه خروج ادامه دارد،  طبقه پائین در بناهایی که پلکان خروج، بیش از نیم  3-1-3-3-10
با استقرار یک مانع فیزیکی قابل عبور مانند در، جداکننده و نظایر آن باید از به اشتباه رفتن متصرفان 

  .عمل آید هجلوگیري ب
عنوان  هتوانند ب هاي خارجی بنا می براساس ضوابط این مقررات، فقط آن دسته از پلکان  3-1-3-3-11

  :شرح زیر بوده و به تائید مقام قانونی مسئول برسند هخروج محسوب شوند که داراي مشخصاتی ب
داخلی جدا شده و از ساعت مقاوم حریق از فضاهاي  2ساختار آنها توسط دیوار با زمان حداقل  )الف

  .متر فاصله داشته باشند 3ترین بازشو دست کم  نزدیک
اي  به بام بخش دیگري از بنا یا بام بناي مجاور که ساختار مقاوم حریق و راه خروج ایمن و پیوسته )ب

  . دارد، ارتباط داشته باشند
محکم و با ارتفاع مناسـب  پناه  به منظور پیشگیري از سقوط متصرفان، داراي دوربند یا نرده جان )پ

  .باشند
توانند به عنوان  هاي مشابه می راهروها، سرسراها، زیرگذرها، روگذرها و دیگر گذرگاه  3-1-3-3-12

بخشی از خروج محسوب و مورد استفاده قرار گیرند، مشروط بر آنکه عالوه بر مقررات کلی، با دیگـر  
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نیز مطابقت داشته و با ساختار غیـر سـوختنی   ها تصریح شده  ضوابط این مقررات که در مورد خروج
  .داراي دو ساعت مقاومت حریق مجزا شوند

عرض هر گذرگاه خروج باید مطابق ظرفیت خروج درنظر گرفته شود و بـراي بیشـترین     3-1-3-3-13
در مواردي کـه گـذرگاه خـروج در انتهـاي     . تعداد متصرفانی که ممکن است از آن عبور کنند، تکافو نماید

  .هاي منتهی به آن باشد خروج واقع گردد، عرض آن باید دست کم برابر مجموع عرض تمام خروج چند
عنـوان دسترسـی    بـه ) پلکان ارتباطی(هاي غیر دوربند داخلی  هاي باز و پلکان پلکان  3-1-3-3-14

  .شوند خروج محسوب می
  

  تخلیه خروج  3-1-3-4
کوچه (ت که بین انتهاي خروج و معبر عمومی تخلیه خروج، آن بخش از راه خروج اس  3-1-3-4-1

طور مستقیم یا از طریـق تخلیـه    هبراساس ضوابط این مقررات، هر خروج باید ب. واقع شود) یا خیابان
  .گونۀ دیگري تصریح شده باشد خروج به معبر عمومی منتهی گردد، مگر آنکه در این مقررات به

صورت فضاهاي داخلی و سرپوشـیده و چـه بـه     هاي تخلیه خروج، چه به تمام قسمت  3-1-3-4-2
اي طرح و اجرا شوند کـه راهـی ایمـن، بـدون مـانع و قابـل        گونه صورت حیاط و محوطه باز، باید به

عرض و ظرفیت تخلیه خروج نباید از . تشخیص براي دسترسی متصرفان به معبر عمومی تأمین گردد
  .تر درنظر گرفته شودهاي منتهی به آن کم هاي خروج ها و ظرفیت مجموع عرض

در طبقات و فضاهاي هم تراز تخلیه هاي خروج، ساختار کـف بایـد داراي مقـاومتی      3-1-3-4-3
ها باشد و تمام فضا توسط شبکه بارنـده خودکـار    دست کم معادل مقاومت حریق دوربندهاي خروج

  .تائید شده، محافظت شود
  

  :موارد استثناء
لیه خروج که توسط ساختاري با مقاومت حریق معادل هایی از طبقه تخ فضاها و بخش )الف

  .مقاومت حریق دوربندها از فضاي تخلیه خروج جدا شده باشند
یـا فضـاي ورودي    سرسـرا تمام سطوح واقع در تراز تخلیه خروج، چنانچه تخلیه خروج،  )ب

ها جدا شـده،   دقیقه مقاوم حریق از دیگر بخش 20کوچکی باشد که با ساختاري حداقل 
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متـر نباشـد،    9متر و طول آن نیز بـیش از  3له آن از فضاي بیرون ساختمان بیش از فاص
  .استفاده نشود) تخلیه مستقیم به بیرون(همچنین به منظوري جز راه خروج 

  
عنوان تخلیـه خـروج،    هتوانند ب می 3-4-3-1-3فضاهایی با مشخصات مندرج در بند   3-1-3-4-4

هـاي بنـا    درصد ظرفیـت کـل خـروج    50ها و حداکثر  خروج درصد تعداد کل 50فقط براي حداکثر 
البتـه در  . بـه یـک معبـر عمـومی ارتبـاط داشـته باشـند        ها باید مستقیماً سایر خروج. استفاده شوند

توانند  ها می تمام خروج تحت نظري، با رعایت سایر ضوابط اختصاصی، استثنائاً/ هاي بازداشتی تصرف
  .خروج منتهی شوندبه فضاهایی واقع در تراز تخلیه 

  
  اجزاي تشکیل دهنده راه خروج   3-1-4
  کلیات  3-1-4-1
) 1-1-3-1-3رجوع شود به بنـد  (گانه راه خروج  اجزاي تشکیل دهندة بخش هاي سه  3-1-4-1-1

باید با مقررات این بخش که به تفکیک شرح داده شده، مطابقت داشته باشند، مگر آنکـه در ضـوابط   
مقررات ویژه و متفاوتی تصریح ) 18-1-3تا  10-1-3(ج بر حسب نوع تصرف هاي خرو اختصاصی راه

  .گیرند که ایمنی بیشتري را تأمین کنند شده باشد که در آن صورت مقرراتی باید مالك عمل قرار
  

  درها  3-1-4-2
عرض مفیـد   میلیمتر 800شوند باید دست کم  تمام درهایی که در راه خروج واقع می  3-1-4-2-1

مترمربع و کمتر، چنانچه مورد استفاده معلوالن جسـمی قـرار    5/6فضاهاي با مساحت . باشند داشته
عرض مفید به راهروهـاي دسـترس    میلیمتر 600توانند با درهایی داراي حداقل  می نگیرند، استثنائاً
  . خروج باز شوند

هـا بایـد داراي    نگهدر مواردي که از درهاي دو لنگه استفاده شود، دست کم یکی از ل  3-1-4-2-2
  .بیشتر باشد میلیمتر 1200همچنین عرض هیچ در یک لنگه نباید از . عرض مفید باشد میلیمتر 800

ایجاد اختالف سطح . سطح کف، در دو سمت هر در یا درگاه باید افقی و هم تراز باشد  3-1-4-2-3
در، مجاز نخواهد بود، مگر  ترین لنگه ها تا فاصله دست کم به اندازه عرض بزرگ در دو قسمت درگاه
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هاي یک یا دو خانواري که سطح کـف بیـرون    هاي خارجی خانه درمورد درهاي خروج واقع در جداره
  .تر باشد نسبت به سطح کف درون درگاه پائین میلیمتر 200توانند حداکثر  ها می درگاه

بوده و در ) چرخند شنه میکه بر پا(تمام درهاي واقع در راه خروج باید از نوع لوالیی   3-1-4-2-4
  :موارد زیر، موافق خروج باز شوند

  .هاي خروج درهاي واقع در دوربندي )الف
  .درهاي واقع در فضاهاي پرمخاطره )ب
  .نفر و بیشتر 50ها و فضاهاي با تراکم  درهاي مربوطه به اتاق )پ
وابط اختصاصـی  اي قائم یا گردان، چنانچه در بخـش ضـ   درهاي کشویی افقی، کرکره  3-1-4-2-5

هاي خروج بر حسب نوع تصرف استفاده از آنها مجاز اعالم شود، باید حسب مورد با ضوابط عمومی  راه
  . این بخش مطابقت داشته باشد

هاي خروج باید طوري طرح، ساخته، نصب و تنظیم شـوند کـه در    درهاي واقع در راه  3-1-4-2-6
سـانی و فوریـت قابـل بـاز شـدن بـوده و هـیچ عامـل         تمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل بـه آ 

  .موقع یا فرار متصرفان نشود هاي مانند قفل، کلون، کشو و غیره مانع خروج ب بازدارنده
شود، باید از انواع ساده انتخاب شده و باز  بینی می درمواردي که براي درها قفل پیش  3-1-4-2-7

همچنین هر متصرف باید بتواند بدون نیاز به کلید  .کردن آن مهارت و تالش خاصی الزم نداشته باشد
ها، از این  هاي بیرونی ساختمان درهاي واقع در جداره. یا وسیلۀ دیگر، آن را از داخل به فوریت باز کند

  :توانند قفل کلید خور داشته باشند، مشروط بر آنکه قاعده مستثنی بوده و می
بنا، قفل نباشند و تدابیر الزم براي اطمینان از این منظور  تا حد امکان در تمام اوقات استفاده از )الف

  .اتخاذ شده باشد
اي قرارگیرد  گونه ترین فاصله به در مواقع قفل بودن درها، هر کلید همواره بر روي قفل یا در نزدیک )ب

واقع به غیر از درهاي . قفل را باز کند که هر متصرف در هنگام خروج، آن را یافته و بتواند سریعاً
توان از درهاي با قفل کلید خور استفاده  ها، در سایر موارد نیز می هاي بیرونی ساختمان در جداره

د، مشروط بر آنکه قفل و کلید از نوعی انتخاب شوند که در مواقع قفل بودن در، کلید را نتوان از کر
  . قفل خارج کرد
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هاي  ط براي درهاي خروج واقع در خانهنصب و استفاده از یک کلون یا زنجیر ایمنی فق  3-1-4-2-8
هاي هتل، متـل، مسـافرخانه و نظـایر آن     یک یا دو خانواري و واحدهاي مسکونی مستقل، مانند اتاق

از کف تمام شده نصب شود و باز  میلیمتر 1200مجاز است، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع حداکثر 
  .کردن آن نیازي به کلید نداشته باشد

چفت، بست و جزئیات اجرایی درهاي دو لنگه واقع در راه خروج باید چنان باشد کـه    3-1-4-2-9
طور مستقل قابل  هبراي باز شدن هر لنگه، نیازي به باز کردن لنگه دیگر نبوده و هر کدام از لنگه ها، ب

  .باز شدن باشند
هـاي   ی از خروجهاي خروج یا برخ درهاي خود بسته شو، مانند درهاي دوربند پلکان  3-1-4-2-10

در بناهایی که محتویات آنها کم مخاطره  استثنائاً. گاه در وضعیت باز نگهداشته شوند افقی، نباید هیچ
تـوان از نـوع    یا معمولی باشد و نیز در هر مورد که مقام قانونی مسئول تشخیص دهـد، درهـا را مـی   

و  ن آنها مورد تائید قرار گیـرد د، مشروط بر آنکه نظام خودکار بسته شدکرخودکار بسته شو انتخاب 
  :داراي شرایط زیر باشند

  .شود ها محاسبه می عرض درها از روش دو سوم ظرفیت خروج پله )الف
  .درها نباید با مسیر ترافیک معبر عمومی تداخل داشته باشند )ب
از نصف اي انتخاب شود که حداکثر بازشو در به سمت داخل پله کمتر  گونه عرض در پلکان باید به )ج

  .میلیمتر باشد 180عرض پله را اشغال نماید و فاصله بین دستگیره و در نباید بیشتر از 
  
  درهاي گردان  3-1-4-2-11

درهاي گردان باید از لحاظ ساخت، چگونگی نصب، حداکثر تعداد چرخش در دقیقه، عرض مفید  -الف
  .و سایر مشخصات، مورد تائید مقام قانونی مسئول باشند

  :هاي خروج، استفاده از درهاي گردان مشروط به رعایت ضوابط زیر خواهد بود اهدر ر -ب
  .هاي خروج بر حسب نوع تصرف، مانع نصب اینگونه درها نباشد ضوابط خاص راه -1-ب
درصد کل عرض خروج الزم  50حداکثر عرض خروج اختصاص یافته به درهاي گردان از  -2-ب

  .بیشتر نشود
  .نفر درنظر گرفته شود 50گردان، حداکثر  ظرفیت خروج هر در -3-ب
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  .اي واقع نشده باشد پله متري از دو انتهاي پائینی یا باالیی، هیچ راه 3در فاصله  -4-ب
متري هر در گردان در همان دیوار، یک در لوالیی با همـان عـرض    3در فاصله حداکثر  -5-ب

دري را ضروري تشخیص وجود داشته باشد، مگر آنکه مقام قانونی مسئول وجود چنین 
  .ندهد

  هاي قائم ها و شبکه درهاي کشویی افقی، کرکره  3-1-4-2-12
هاي ایمنی با ریل قائم، در  ها و شبکه نصب درهاي کشویی با ریل افقی و همچنین درها، کرکره -الف

  :هایی که بخشی از راه خروج به شمار آیند، مشروط به رعایت ضوابط زیر خواهد بود درگاه
در تمام اوقات تصرف، از هر دو طرف به راحتی قابل باز شدن باشند و چنانچـه عمـوم    -1-الف

البته درهاي کشویی . باز ثابت شوند کنند، به وضعیت کامالً مردم در بنا رفت و آمد می
باشـند و درهـاي واقـع در     شو که داراي ساعت محافظـت حریـق مـی    افقی خود بسته

  .ین قاعده مستثنی خواهند بودهاي یک یا دو خانواري، از ا خانه
شـود، بـیش از نصـف عـرض کـل       بینـی مـی   درمواردي که دو یا چند راه خروج پـیش  -2-الف

  .اي قائم اختصاص داده نشود هاي خروج به درهاي کشویی افقی یا کرکره درگاه
  .کنند، نصب نشوند نفر را تخلیه می 50هایی که بیش از  درهاي کشویی افقی در درگاه -3-الف

اي قائم از سمت داخل، به راحتی و  درهاي کشویی افقی از هر دو طرف و درهاي کرکره -4-لفا
  . بدون نیاز به وسیله خاص، قابل باز شدن باشند

ماننـد  (شود  در تمام مواردي که از نیروي برق براي باز و بسته شدن در استفاده می  3-1-4-2-13
اي طرح، نصب  گونه ، در باید به)ي پادري فشاري و غیرهدرهاي مجهز به سلول فتوالکتریک، درهاي دارا

  .و نگهداري شود که درصورت قطع برق، به روش معمولی و به راحتی قابل باز و بسته شدن باشد
در مواردي که از نظام مرکزي کنترل کننده براي باز و بسته کـردن همزمـان درهـا      3-1-4-2-14

متفاوتی خواهند بود که توسط مقام قانونی مسئول  بعضاً شود، درهاي خروج تابع ضوابط استفاده می
  .تعیین خواهد شد

در هر مورد که مطابق ضوابط این مقررات، نصب درهاي گردان مجاز اعالم شده باشد،   3-1-4-2-15
طرفه اشخاص مورد  هاي گردان یا سایر وسایل مشابهی که براي کنترل عبور یک نصب کنترل کننده

ـ    ،نداستفاده قرار گیر موقـع   هنیز مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه موقعیت آنها مانع خروج یـا فـرار ب
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کنندة  به هر صورت، هر کنترل. صورت آزاد و موافق خروج انجام گیرد متصرفان نباشد و چرخش آنها به
متصرف به کار گرفته شود و کل عرض خروج اختصاص داده شـده بـه    50گردان نباید براي بیش از 

  .درصد کل عرض خروج الزم بیشتر باشد 50ها و سایر درهاي گردان نباید از  کنندهکنترل 
  

  هاي افقی  خروج  3-1-4-3
خروج افقی، عبارت است از خروج از یک بنا به مکانی امن دربرابر حریق در بنایی دیگر   3-1-4-3-1

تواند راهی باشد  ج افقی میخرو. در یک تراز واقع شده باشد یا در همان بنا که سطح کف آنها تقریباً
که با عبور از میان موانع حریق یا با دور زدن حریق از طریق گذرگاه خروج به مکانی امن در همان بنا 

عنـوان   هآن مکان بتواند ب همسطح باشند و ثانیاً آن دو بخش تقریباً منتهی شود، مشروط بر آنکه اوالً
و دود ناشی از وقوع حریق در بخش دیگر و تمام  یک فضاي محافظت شده، ایمنی کافی دربرابر آتش

  .هاي واقع در آن بنا را تأمین کند بخش
عنوان جانشین  هتواند ب هاي خروج هر بنا، خروج افقی می در طرح و محاسبه ظرفیت راه  3-1-4-3-2

یبراه پلکان، ش(هاي خروج بنا  ، مشروط بر آنکه ظرفیت دیگر راهشودبراي بخشی از راه خروج استفاده 
درصد کل ظرفیت راه خروج مورد نیاز تمام بنا کمتر  50از ) شوند هایی که به بیرون بنا باز می و درگاه

  .نباشد
هر بخش از بنا و هر منطقۀ حریق در داخل بنا که به یک خروج افقی مربوط گـردد،    3-1-4-3-3

ج یا درگاه منتهی به بیرون باید دست کم داراي یک خروج دیگر غیر از خروج افقی، مانند پلکان خرو
عنوان بخشی از منطقۀ حریـق مجـاور کـه     هصورت منطقۀ حریق مورد نظر ب بنا نیز باشد، در غیر این

  .داراي پلکان یا درگاه خروج منتهی به بیرون است، محسوب خواهد شد
عبـور   اي طرح و تنظیم شود که از هر دو طـرف آنهـا راه   گونه هاي افقی باید به خروج  3-1-4-3-4

هاي منتهی به بیرون بنا در طـرف دیگـر    پیوسته و قابل دسترسی تا یک پلکان خروج یا دیگر خروج
  .فراهم باشد

هـاي افقـی بایـد بـراي تمـام       دهی در هر یک از دو طرف خـروج  مساحت فضاي پناه  3-1-4-3-5
 3/0ر، دسـت کـم   به این منظور، در هر طرف باید به ازاي هر نفـ . متصرفان هر دو طرف تکافو نماید

  .مترمربع مساحت خالص در نظر گرفته شود
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یک  در تمام اوقاتی که یکی از فضاهاي طرفین خروج افقی تحت تصرف قرار دارد، هیچ  3-1-4-3-6
  .شود، نباید قفل باشد از درهایی که باعث دستیابی متصرفان هر طرف به فضاهاي سمت دیگر می

در یک طرف دیوار مانع حریق بـه فضـاي طـرف دیگـر و     براي خروج افقی از فضایی   3-1-4-3-7
بالعکس، چنانچه از درهاي لوالیی استفاده شود، باید دو بازشو در کنار هم درنظر گرفته شوند و هریک 

  .از درها فقط در جهت خروج عمل کنند
هاي واقع در دو طرف خروج افقی، اختالف سطح وجود داشته باشد،  چنانچه بین کف  3-1-4-3-8
  .پله در این موارد ممنوع است طرح و اجراي راه. ها باید فقط با شیبراه به هم مربوط شوند فک

  
  پله و پلکان  راه  3-1-4-4
هایی که در راه خروج واقع شوند، چه در داخل و چه در خارج بنا،  ها و پلکان پله تمام راه  3-1-4-4-1

که تابع -هاي تجمعی  ها در تصرف یف صندلیهاي واقع در راهروهاي دسترسی به رد به استثناي پله
  . باید با ضوابط این بخش مطابقت داشته باشند -ضوابط خاص خود هستند

. باید داراي ساختاري پایدار و ثابت باشند ،هایی که در راه خروج واقع شوند تمام پلکان  3-1-4-4-2
  .یابدها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش  پله عرض راه

ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخـت بـوده و تمـام تـدابیر الزم      پاخور تمام پله  3-1-4-4-3
  .دشومنظور ممانعت از لغزندگی روي سطح آنها اتخاذ  به
عرض مفید داشته باشد، مگر آنکـه مجمـوع    میلیمتر 1100هر راه پله باید دست کم   3-1-4-4-4

نفر باشد که در آن صورت عـرض   50اده کننده از راه پله کمتر از تعداد متصرفان تمام طبقات استف
 2050همچنین هر راه پله باید دسـت کـم   . کاهش داده شود میلیمتر 900تواند به حداقل  مفید می
 3700تا سقف باالي خود ارتفاع داشته و بین هر دو پاگرد متوالی آن، حداکثر فاصـلۀ قـائم    میلیمتر
  .باشد میلیمتر

خواهد بود و هر کف پله باید حداقل  میلیمتر 100و حداقل  180ارتفاع هر پله حداکثر   3-1-4-4-5
حـداکثر اخـتالف یـا رواداري مجـاز بـین      . درصد شیب داشته باشد 2پاخور و حداکثر  میلیمتر 280
رد هاي واقع بـین دو پـاگ   و درمورد تمام پلهمیلیمتر  5هاي هر دو کف یا هر دو ارتفاع متوالی،  اندازه

رو  اي به سطح شیبدار، ماننـد کـف پیـاده    در مواردي که پله. خواهد بود میلیمتر 10 متوالی مجموعاً
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به ازاي هر متر طول پله خواهد  میلیمتر 80منتهی شود، اختالف ارتفاع مجاز بین دو سر آن حداکثر 
  .بود

ز است کـه حـداقل   هاي خروج درصورتی مجا هاي قوسی در راه طرح و استفاده از پله  3-1-4-4-6
و اندازه  میلیمتر بوده 280ترین قسمت،  ي از باریکمیلیمتر 300هر پله در فاصله ) پاخور(اندازه کف 

  .تر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد شعاع قوس کوچک
نفـر مجـاز خواهـد بـود،      5هاي خروج براي حداکثر  هاي مارپیچ در راه استفاده از پله  3-1-4-4-7

  :آنکه با رعایت ضوابط زیر طرح شوندمشروط به 
  .کمتر نباشد میلیمتر 650عرض مفید پله از  )الف

  .بیشتر نباشد میلیمتر 240ارتفاع هر پله از  )ب
  .کمتر نباشد میلیمتر 2000از ) پله قد راه(ارتفاع مفید روي پله  )پ
 200ت پلـه، حـداقل   تـرین قسـم   از باریک میلیمتري 300هر پله، در فاصله ) پاخور(اندازه کف  )ت

  .باشد میلیمتر
  .دنها یک شکل و یک اندازه باش تمام کف پله )ث
باید در هر دو طرف داراي نرده  15به  1هاي واقع در راه خروج با شیب بیش از  پلکان  3-1-4-4-8

از عرض مفید خود، دست  میلیمتر 750هاي عریض باید به ازاي هر  همچنین پلکان. انداز باشند دست
هاي یک یا دو خانواري  هاي واقع در خانه پلکان استثنائاً. انداز داشته باشند ر یک سمت نرده دستکم د

  .توانند فقط در یک سمت نرده داشته باشند و سایر واحدهاي مسکونی کوچک می
، باید مطابق شوندعنوان خروج استفاده  ههاي داخلی و خارجی بنا، چنانچه ب تمام پلکان  3-1-4-4-9

ها مجزا شوند و با ضوابط  از سایر بخش و دودبند شده، دوربندي و 3-3-3-1-3مندرج در بند  ضوابط
  .مطابقت داشته باشند 3-3-1-3مندرج در بند 

 : هاي ذیل مجاز است دودبند کردن پلکان داخلی یا تامین فضاي دوربند با یکی از روش  3-1-4-4-10

در این روش باید حداقل عرض پیش ورودي در مسیر  :استفاده از پیش ورودي با تهویه طبیعی )الف
این عرض نباید کمتر از عرض کریدور یا درورودي منتهـی بـه آن   . باشد میلیمتر  1800پیمایش 

مقاومت حریق در ورودي از پیش ورودي به پلکـان  . درنظر گرفته شود) هرکدام که بیشتر است(
در ضمن درها باید دودبند و . یم ساعت باشددقیقه و از واحدها به پیش ورودي حداقل یک و ن 20

  .شو باشند خود بسته شو یا خودکار بسته
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در این روش از بالکن براي ارتباط پلکان داخلی با واحدها : استفاده از بالکن با تهویه طبیعی )ب
متري دیوار مقاوم  3پناه و رعایت فاصله  هاي جان شود، که در این صورت نصب حفاظ استفاده می

مقاومت حریق در ورودي از پیش ورودي به . ق تا در ورودي بالکن به پیش ورودي الزامی استحری
در ضمن درها باید . پلکان یک و نیم ساعت و از واحدها به پیش ورودي حداقل یک ساعت باشد

  .دودبند و خود بسته شو یا خودکار بسته شو باشند
 1100ین روش باید حداقل عرض پـیش ورودي  در ا: استفاده از پیش ورودي با تهویه مکانیکی )ج

 1800میلیمتر بوده و فاصله در ورودي واحد به پیش ورودي تا دریچه تهویـه مکـانیکی حـداقل    
دقیقه و از واحدها به پیش  20مقاومت حریق در ورودي از پیش ورودي به پلکان . میلیمتر باشد

بند و خود بسـته شـو یـا خودکـار     در ضمن درها باید دود. ورودي حداقل یک و نیم ساعت باشد
  .شو باشند بسته

 2طبقه،  3هاي بیش از  مقاومت حریق دیوارهاي پلکان و پیش ورودي براي ساختمان  3-1-4-4-11
مقاومت حریق در ورودي از پیش ورودي به . طبقه یک ساعت درنظر گرفته شود 3ساعت و کمتر از 

ضمناً درها باید دودبند و خود . ل نیم ساعت باشددقیقه و از واحدها به پیش ورودي حداق 20پلکان 
  .بسته شو یا خودکار بسته شو باشند

مترمربع کمتر باشد و  5/1مساحت قسمت باز دیوار پیش ورودي به فضاي باز نباید از   3-1-4-4-12
 .متر کمتر باشد 6طول این دیوار در مجاورت فضاي باز نباید از 

میلیمتر نتواند از  100اي به قطر  اي باشد که کره گونه پناه باید به هاي جان فاصله میله  3-1-4-4-13
  .آن عبور کند

 750پناه پشت بام حداقل  هاي خارجی و داخلی و جان انداز نرده در پله ارتفاع دست  3-1-4-4-14
  .میلیمتر باشد

رابر حریق با هاي خارجی باید از بخش داخلی ساختمان توسط ساختار مقاوم درب پلکان  3-1-4-4-15
هاي داخلی با بازشوهاي مقاوم حریق ثابت یا خود بسته شو جدا  همان مقاومت مورد نیاز براي پلکان

 :تواند تا یک ساعت کاهش یابد به استثنا موارد ذیل که میزان مقاومت آنها می. گردند

ور از هم سرویس با دو پله یا شیب راه د) مانند بالکن(پلکان خارجی به یک خروج خارجی  :1تبصره 
 . دهد می
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پلکان خارجی حداکثر به دو طبقه که یکی از آنها طبقه تخلیه خروج بوده و داراي پله دوم : 2تبصره 
 . دهد باشد، سرویس می دور نیز می

طبقه که یکی از آنها طبقـه تخلیـه    3هاي موجود، پلکان خارجی حداکثر به  در ساختمان: 3تبصره 
  .دهد وم دور نیز باشد، سرویس میخروج باشد و داراي پله د

صورت کامل تمام بنا به شبکه بارندة تایید شده تجهیز شده  هاي موجود که به در ساختمان: 4تبصره 
 .است

متري از پلکان خارجی از هر طرف، دیوارها باید ساختار  3در فاصله افقی و عمودي   3-1-4-4-16
  . رم ساعت مقاوم حریق داشته باشندیک ساعت مقاوم حریق و پنجره ها ساختار سه چها

که در ورودي واحدها در سطح زیرین پلکان خارجی قرار گیـرد، مقاومـت    درصورتی  3-1-4-4-17
طبقه  3ساعت مقاوم حریق و در کمتر از  5/1طبقه با ساختار  3هاي بیش از  حریق آنها در ساختمان

 .ساعت مقاوم حریق درنظر گرفته شود 1باید با ساختار 

صورت افقی از هر طرف پلـه   ها را فراهم نماید و به ساختار سقف باید حفاظت زیرپله  3-1-4-4-18
 . متر نباشد 3کمتر از 

اي طراحی و اجرا شود که جمع شدن آب در سطوح پلکان  گونه پلکان خارجی باید به  3-1-4-4-19
  .به حداقل برسد

 .درصد باز باشد 50یزان پلکان خارجی باید حداقل از یک طرف به م 3-1-4-4-20

اي طراحی و اجرا شود که موجب  گونه متر باید به 11پلکان خارجی با ارتفاع بیش از   3-1-4-4-21
به این منظور استفاده از دیوارهاي بدون امکان دیـد بـا ارتفـاع    . وحشت متصرفین هنگام فرار نگردد

هاي با  متر استفاده از حفاظ 11متر از درخصوص پلکان با ارتفاع ک. میلیمتر الزامی است 1200حداقل 
  .میلیمتر با قابلیت دید مجاز است 750ارتفاع 

 
  هاي فرار   و پلکان  پله راه  3-1-4-5
 عنوان خروج اصولی ندارند و ههاي فرار، اعتباري ب براساس ضوابط این دستورالعمل، پله  3-1-4-5-1

  .مسئول مجاز خواهد بودصرفاً براي بناهاي موجود و با تائید مقام قانونی 
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یک از اعضاي آن قابل  هاي جدید به عنوان مسیر خروج و هیچ هاي فرار در ساختمان پله  3-1-4-5-2
قبول نیست، ولی استفاده از آن براي بناهاي موجود با شرایط ذیل و با تائید مقام قانونی مسئول مجاز 

 .باشد می

  : باشد الف می-4-1-3ابعاد پلکان فرار به شرح جدول   3-1-4-5-3
  

 ابعاد پلکان فرار  الف- 4- 1-3جدول 
  ساختمان استاندارد  ساختمان کوچک  

  میلیمتر 560  میلیمتر 450  عرض قابل قبول پله
  میلیمتر 230  میلیمتر 300  ارتفاع پله

  میلیمتر 230  میلیمتر 150  عرض پاخور پله
  .اشدتواند حفره حفره ب مصالح جامد می  فلزي  جنس پاخور پله

  مجاز  مجاز  دسترسی از طریق پنجره
  مجاز  مجاز  دسترسی از طریق در لوالئی

 نفر در هر طبقه باشد 10در این جدول مقصود از ساختمان کوچک ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن کمتر از.  
  فر در هر طبقه باشدن 20در این جدول مقصود از ساختمان استاندارد ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن حداکثر.  

  
  روهاي متحرك هاي برقی و پیاده پله  3-1-4-6
روهاي متحرك، جزو  ها و پیاده هاي برقی و کف هها و پل براساس ضوابط این مقررات، پله  3-1-4-6-1

  .شوند راه خروج محسوب نمی
  

  ها  شیبراه  3-1-4-7
در داخل و چه در خارج بنا، باید با  هایی که در راه خروج واقع شوند، چه تمام شیبراه  1- 7- 4- 3-1

  .ضوابط این بخش مطابقت داشته باشند
گیرد، براي  حداکثر شیب مسیر شیبراه که به عنوان خروج مورد استفاده قرار می  2- 7- 4- 3-1

  .است 12به  1هاي جدید  ساختمان
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واردي کـه  عرض مفید داشته باشد، مگر در مـ  میلیمتر 1100هر شیبراه باید حداقل   3-1-4-7-3
 میلیمتـر  750تواند تـا   مقام قانونی مسئول، عرض کمتري را مجاز بداند، در آن صورت عرض راه می

  .کاهش داده شود
هاي واقع در داخل و خارج بنا، چنانچه خروج محسوب شوند، باید همانند  تمام شیبراه  3-1-4-7-4

داده شـده، دوربنـدي، مجزاسـازي و     ها شـرح  پله ها و راه درمورد پلکان 9-4-4-1-3آنچه که در بند 
ها و پاگردهاي بین آنها باید داراي ساختاري ثابت و پایدار و کفی محکم،  این شیبراه. محافظت شوند

  .یکپارچه، غیرمشبک و غیرلغزنده باشند
ها و پاگردهاي آنها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر خـروج، کـاهش    عرض شیبراه  3-1-4-7-5

  .هر پاگرد باید دست کم برابر با عرض شیبراه درنظر گرفته شود طول و عرض. یابد
  . گیر داشته باشد باید در هر دو طرف نرده، دست 15به  1هر شیبراه با شیب بیش از   3-1-4-7-6
عنوان بخشی از مسیر خروج در نظر گرفته شود، باید شـرایط ذیـل را    اگر شیب راه به  3-1-4-7-7

  :تامین نماید
  

  :د شیب به شرح زیر باشدابعا) الف
  مترسانتی 180      حداقل عرض مفید شیبراه         

  12به  1     حداکثر شیب
  48به  1        حداکثر شیب عرضی

  میلیمتر 760        حداکثر ارتفاع یک شیبراه         
   .میلیمتر است 560هاي صنعتی حداقل عرض مفید شیب راه معادل  در کاربري  3-1-4-7-8
ساختار شیبراه باید از نوع دائمی و مناسب بوده و از مصـالح غیرسـوختنی و محـدود      3-1-4-7-9

  . استفاده گردد
  . کف شیبراه باید فاقد حفره باشد  3-1-4-7-10
 48به  1ها باید پاگرد با شیب حداکثر  ابتدا و انتهاي هر شیبراه و محل بازشو به شیبراه  3-1-4-7-11

 .وجود داشته باشد

 .عرض هر پاگرد شیبراه نباید از عرض شیبراه کمتر باشد  3-1-4-7-12

 .متر نباید بیشتر باشد 5/1طول شیبراه در مسیرحرکت از   3-1-4-7-13
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 .عرض شیبراه در تمام طول مسیر به هیچ عنوان نباید کاهش یابد  3-1-4-7-14

هاي خـارجی   در شیبراه )مانع دید(هاي جان پناه و دیوارهاي جان پناه  نصب حفاظ  3-1-4-7-15
  .مانند پلکان داخلی و خارجی است

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

. طور مشخص استفاده از آنها بالمانع اعالم شود ههاي خروج برحسب نوع تصرف، ب ضوابط اختصاصی راه
  .هاي فرار به هر حال باید مود تائید مقام قانونی مسئول قرارگیرند رسرهس
، در تمام موارد منوط به تائید "هاي الزامی خروج" جاي ن سرسره فرار بهکردجانشین   2- 8- 4- 3-1

. ها در این مقررات خواهد بود مقام قانونی مسئول و رعایت تمام مقررات عمومی مربوط به خروج
  .نفر درنظر گرفته شود 60ه فرار براي حداکثر همچنین هر سرسر

درصـد کـل    25هاي فرار نبایـد بـیش از    در هر بنا و در هر بخش از یک بنا، سرسره  3-1-4-8-3
هـاي   هاي الزامی را به خود اختصاص دهند، مگر آنکه در بخش ضوابط اختصاصـی راه  ظرفیت خروج

  .شدگونۀ دیگري تصریح شده با خروج برحسب نوع تصرف، به
  

  هاي خروج  ظرفیت راه  3-1-5
ظرفیت راه خروج در هر طبقه، هر بخش از یک بنا و هر فضاي مجزا و مشخص کـه بـه     3-1-5-1

همان طبقه، بخش یا فضا درنظـر گرفتـه   ) بار متصرف(تصرف انسان درآید، باید براي تمام متصرفان 
ین منظور، بار متصرف ه اب. کافی باشد کننده از راه خروج مناسب و شود و براي تعداد اشخاص استفاده

طور کلی هر فضا، نباید از حاصل تقسیم مساحت یا  هیا تعداد متصرفان هر بنا، هر بخش از یک بنا و ب
  زیربناي اختصاص یافته به آن فضا بر واحد تصرف همان فضا که به مترمربع به ازاي نفـر در جـدول  

  .الف مشخص شده، کمتر درنظر گرفته شود-3-1-5 
صورت اعداد  هدر مواردي که در جدول براي یک نوع تصرف، مساحت ناخالص و مساحت خالص ب     

جداگانه ارائه شده، براي تعیین بار متصرف باید در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخالص بـراي  
طور مشـخص بـه آن تصـرف اختصـاص      هکل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص براي سطحی که ب

  .د، انتخاب شودیاب می



 سوممبحث 

36 

  )برحسب مترمربع به ازاي هر نفر(واحد تصرف در بناهاي مختلف   الف-5- 1-3جدول 
 واحد تصرف به ازاي هر نفر  نوع تصرف

    تصرف تجمعی
 مترمربع سطح خالص 65/0 هاي ثابت مراکز تجمعی با تراکم جمعیتی باال بدون صندلی

 مترمربع سطح خالص 4/1 هاي ثابت لیمراکز تجمعی با تراکم جمعیتی پائین بدون صند

 میلیمتر به ازاي هر نفر 445 مراکز تجمعی که محل نشستن به صورت سکو یا نیمکت است

 تعداد صندلی ثابت هاي با صندلی ثابت مکان

 هاي انتظار سالن

 3/9 ها آشپزخانه

 3/9 انبار کتابخانه

 مترمربع سطح خالص 6/4 سالن مطالعه کتابخانه

 مساحت سطح آب  6/4 هاي شنا استخر

 8/2 محوطه کنار استخر 

 6/4 سالن ورزش با تجهیزات

 4/1 سالن ورزش بدون تجهیزات

 6/4 زمین اسکیت

 متر مربع سطح خالص 4/1 ها  سن

 تصرف آموزشی

 مترمربع سطح خالص 9/1 هاي درس  کالس

 رمربع سطح خالصمت 6/4 )شغلی(اي  هاي حرفه ها و مکان ها، آزمایشگاه مغازه

 مترمربع سطح خالص 3/3 )ها مهدکودك(مراکز نگهداري روزانه 

 تصرف درمانی

 3/22 مراکز درمان بیماران 

 1/11 مراکز درمان بیماران بستري 

 3/9 مراکز درمان سیار

 1/11 ها و مراکز بازپروري زندان

 تصرف اقامتی

 6/18 ها  ها و خوابگاه هتل

 6/18 ها آپارتمان
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 6/18 ها پانسیون

 3/9 )به غیر از مورد زیر(تصرف اداري 

 7/3 برج کنترل ترافیک هوائی 

 تصرف انباري

 -  انبارها

 9/27 انبار مؤسسات تجاري

 5/46 انبار سایر مؤسسات

 تصرف تجاري

 8/2 مراکز تجاري هم سطح خیابان

 7/3 مراکز تجاري که به دو یا چند طبقه خیابان دسترسی دارند

 8/2 مراکز تجاري در طبقات زیر طبقه خیابان 

 6/5 مراکز تجاري در طبقات باالي طبقه خیابان 

 3/9 شوند طبقات یا بخشی از از طبقات که صرفاً براي امور اداري استفاده می

هایی که جهت تخلیه، بارگیري و انبار استفاده شده و  طبقات یا قسمت
 9/27 شوند به روي عموم باز نمی

  بازارچه 
هر فضاي قابل استفاده با واحد تصرف 

  کاربري خودش محاسبه گردد
 28/0 فضاي امن درمسیر خروج

  
هاي خروج طبقات  گاه در طول مسیر کاهش یابد و چنانچه راه ها نباید هیچ ظرفیت خروج  3-1-5-2

خروج حاصله نباید از مجموع اي میانی به هم مربوط و با هم ادغام شوند، ظرفیت  باال و پائین، در طبقه
  .هاي آن دو راه کمتر درنظر گرفته شود ظرفیت

  
در هـر   استثنائاً. گیري شود ترین بخش مسیر اندازه عرض مفید راه خروج باید در باریک  3-1-5-3

تر  در حد نرده دستگیر یا پائین(آمدگی در ارتفاع پائین  پیش میلیمتر 100طرف مسیر خروج، حداکثر 
  .تواند جزو عرض مفید درنظر گرفته شود یم) از آن
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، بایـد  4-1-3ها و اجـزاي مختلـف راه خـروج، مشـروح در بنـد       عرض هریک از قسمت  3-1-5-4
  .ب تعیین شود-5-1-3براساس ظرفیت خروج مندرج در جدول 

  
  )به ازاي هر نفر میلیمتر( راه خروج برحسب نوع تصرف و چگونگی مسیر ظرفیت  ب-5- 1-3جدول 

  ها با مسیر افقی یا شیبدار سایر خروج  هاي خروج پله و پلکان راه  فضا یا تصرفنوع 
  ها ها و پانسیون روزي شبانه

  )تحت نظر(مراقبتی و بازداشتی 
  مجهز به شبکه بارنده -مراقبت تندرستی 
  بدون شبکه بارنده -مراقبت تندرستی 

  پرمخاطره
  انواع دیگر تصرف

10  
8  
8  
15  
18  
8  

5  
5  
5  
13  
10  
5  

  
ظرفیت هر راهروي دسترس خروج، عبارت است از حاصل تقسیم بار متصرف آن راهرو   3-1-5-5

هر حال ظرفیت هـر راهـروي دسـترس    درولی . شود هایی که راهرو به آنها منتهی می بر تعداد خروج
  .مربوط به خود کمتر باشد "خروج"خروج نباید از ظرفیت 

  
کمتر درنظـر گرفتـه شـود،     میلیمتر 900نباید از هاي خروج  یک از دسترس عرض هیچ  3-1-5-6

همچنین در تمام مواردي که دو یـا چنـد   . گونه دیگري تصریح شده باشد مگرآنکه در این مقررات به
دسترس خروج به یک خروج منتهی شوند، عرض هر دسترس باید متناسب با بار متصرف مربوط بـه  

  .خود درنظر گرفته شود
  
اي طراحی شود که در صورت مسدود  گونه سیر خروج قرار دارند باید بهپلکانی که در م  3-1-5-7

  .درصد کاهش نیابد 50شدن یکی از پله ها ظرفیت خروج بیش از 
  
  .براي محاسبه حداقل عرض پله باید در ابتدا بار تخلیه تجمیعی محاسبه گردد  3-1-5-8

  .گردد ی از طبقات باال محاسبه میشود، بار تخلیه تجمیع اگر تخلیه به سمت پائین انجام می )الف
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  .گردد شود، بار تخلیه تجمیعی از طبقات پائین محاسبه می اگر تخلیه به سمت باال انجام می )ب
  . گردد ج محاسبه می-5-1-3حداقل عرض پلکان از جدول ) ج
  

ج  حداقل عرض پلکان از نظر بار تجمیعی-5- 1-3جدول   
  بار تجمیعی پلکان  عرض پلکان

  نفر 2000کمتر از   یمترسانت 110
  نفر و بیشتر 2000  سانتیمتر140

  
  هاي خروج الزامی   حداقل تعداد راه  3-1-6
 2براساس ضوابط این مقررات، هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه در هر بنا باید دست کم   3-1-6-1

راه خـروج دوم را   راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد، مگر در مواردي که این مقـررات اسـتثنائاً  
  .الزامی نداند

  
نفر باشد،  1000تا  500هایی از آنها بین  یا بخش هر طبقهدر هر بنا، چنانچه بار متصرف   3-1-6-2

 4نفر، حداقل  1000راه خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و براي بار متصرف بیش از  3حداقل 
  .شود بینی پیشراه خروج مستقل و دور از هم باید 

  
هاي هر طبقه، رعایت بار متصرف همان طبقه تکافو خواهد کرد،  در محاسبه تعداد خروج  3-1-6-3

هاي هر  به عبارت دیگر، تعداد خروج. ها در طول مسیر خروج کاهش نیابد مشروط بر آنکه تعداد خروج
  .هاي الزم براي طبقات باالتر از خود کمتر نباشد طبقه از تعداد خروج

  
  هاي خروج   گونگی استقرار راهچ  3-1-7
در هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه در هر بنا که دو خروج مجزا از هم طراحی شـود،    3-1-7-1

. تـرین قطـر آن طبقـه یـا آن بخـش باشـد       ها باید حداقل برابر با نصف اندازة بزرگ فاصلۀ بین خروج
هاي دوربندي  درمورد آن گروه خروج ها انجام شود، مگر گیري باید در خط مستقیم بین خروج اندازه
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 ها استثنائاً که در آن موارد، فاصله بین خروج ،شده که توسط راهروهاي ارتباطی به هم مربوط هستند
  .گیري شود تواند در طول مسیر راهرو اندازهمی

ـ    واحـد از خـروج   2در فضاها یا بناهایی که داراي بیش از دو خروج باشند، دست کم       ا هـا بایـد ب
الذکر طراحی شوند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده، محافظت  مشخصات فوق

تواند  می گیري شود، استثنائاً طور مستقیم اندازه هها چنانچه ب که در آن صورت فاصله بین خروج شود،
در موقعیتی قرارگیرند ها نیز باید  سایر خروج. قطر کلی طبقه یا سطح موردنظر کاهش یابد یک سومتا 

  .هاي دیگر کاسته نشود که درصورت مسدود شدن هریک توسط آتش و دود، از قابلیت خروج
  
ساعت مقاوم حریق دوربندي و از  2هاي طرح قیچی چنانچه با ساختار غیرسوختنی پلکان  3-1-7-2

عنوان دو راه خروج  به هاي موجود و با تایید مقام قانونی مسئول صرفاً در ساختمانیکدیگر جدا شوند، 
گیرند که در این موارد ایجاد هرگونه روزنه نفوذي یـا بازشـوي ارتبـاطی بـین      مورد استفاده قرار می

هاي جدیـد   گونه پلکان در ساختمان این. دوربندها، حتی به صورت محافظت شده، مجاز نخواهد بود
  .گردند عنوان یک راه خروج محسوب می فقط به

  
اي طراحی شوند که براي رسیدن به یک خـروج، عبـور از    گونه خروج باید به مسیرهاي  3-1-7-3

هاي خواب و فضاهاي  ها، اتاق هاي بهداشتی، فضاهاي کاري، رختکن ها، انبارها، سرویس میان آشپزخانه
  .مشابهی که درهاي آنها در معرض قفل شدن هستند، الزم نباشد

  
اي طراحی و آراسـته   گونه ها باید به ر به خروجمسیرهاي دسترسی خروج و درهاي منج  3-1-7-4

نصب هرگونه دیوارپوش، پرده، آویز، آینه و نظـایر آنهـا روي   . وضوح قابل تشخیص باشند شوند که به
  .درهاي خروج ممنوع است

  
  هاي خروج   روشنایی راه  3-1-8
روز که  اقعی از شبانهمو اي طرح و تنظیم شود که در گونه هاي خروج باید به روشنایی راه  3-1-8-1

درستی  طور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به بنا مورد تصرف است، روشنایی به
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هاي خـروج در سـطح    حداقل شدت روشنایی راه. راحتی طی کنند تشخیص داده و مسیر خروج را به
، پاگردها و پاي درهاي خروج نباید کمتر ها پله ها، تقاطع کریدورها، راه اي از جمله گوشه کف هیچ نقطه

هاي تجمعی، در حین اجراي تئاتر یـا نمـایش فـیلم و اسـالید، شـدت       در تصرف. لوکس باشد 10از 
  . لوکس کاهش داده شود 2تواند به حداقل  می هاي دسترس خروج، استثنائاً روشنایی کف راه

  
اي باشد که با خارج شدن  گونه ي باید بهتعداد و موقعیت منابع روشنایی و طرح نورپرداز  3-1-8-2

  .یک چراغ یا منبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت از راه خروج در تاریکی فرو نرود
  
. برق موردنیاز براي روشنایی مسیرهاي خروج باید از منبعی مداوم و مطمئن تأمین شود  3-1-8-3

تأمین برق بسـتگی یابـد، ایـن     درمواردي که حفظ تداوم روشنایی مسیرهاي خروج به تعویض منبع
چنانچه . هاي خروج ایجاد نگردد بینی شود که وقفه محسوسی در روشنایی راه تعویض باید طوري پیش

طور خودکار عمل نموده و وقفۀ ایجاد شده در  هشود، شبکه باید ب از ژنراتورهاي اضطراري استفاده می
  .ثانیه بیشتر نشود 10روشنایی، از 

  
ساعت، شدت روشنایی مقرر  5/1رهاي برق اضطراري باید بتوانند به مدت حداقل ژنراتو  3-1-8-4

  .لوکس افت کند 6تواند به  پس از گذشت این زمان، شدت روشنایی می. شده را تأمین کنند
  
سیستم روشنایی اضطراري باید از نوع عملکرد پیوسته یا از نوع عملکرد خودکار بـدون    3-1-8-5

  .نتخاب شودواسطه و خود تکرار ا
  
هاي خروج، از نیروي باطري کمک گرفته شود،  درمواردي که براي روشنایی اضطراري راه  3-1-8-6

  .ها و چگونگی شارژ شدن آنها باید به تائید مقام قانونی مسئول برسد نحوه طراحی سیستم، نوع باطري
  

  هاي خروج   گذاري راه عالمت  3-1-9
هاي تائید شده که سمت و جهـت دسـتیابی بـه     ید با عالمتهاي خروج با تمام دسترس  3-1-9-1

آسـانی و   مشخص شوند، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن به ،دهد خروج را با پیکان نشان می
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اي انتخـاب شـود کـه فاصـله هـیچ       گونه تعداد و موقعیت این عالیم باید به. فوریت، قابل دیدن باشد
  .متر بیشتر نشود 30رین عالمت قابل مشاهده، از ت اي از دسترس خروج تا نزدیک نقطه

  
هـاي بیرونـی، بایـد بـا      هاي هر بنا، به استثناي درهاي اصلی واقع در جداره تمام خروج  3-1-9-2

عالمت هر خروج باید در موقعیتی نصب شود که از تمام جهات . هاي تائید شده مشخص شوند عالمت
  .آسانی دیده شود دسترسی به آن خروج به

  
اي که عبـارت   شو باید از هر دو طرف با عالمت تائید شده تمام درهاي حریق خود بسته  3-1-9-3
  .، مشخص شونداست روي آن نوشته شده "بسته نگه دارید -در حریق "
  
هـاي   کاري عالیم خروج باید موقعیتی مناسب و رنگ و طرحی متضاد با تزئینات و نازك  3-1-9-4

هـیچ نـوع تزئینـات، مبلمـان،     . آسانی دیـده شـوند   ها داشته باشند تا به نهداخلی و سایر عالیم و نشا
همچنین استفاده از انواع نـورپردازي،  . تجهیزات و تأسیسات نباید مانع دیده شدن عالیم خروج شود

که روشنایی آن بیشتر از روشنایی عالیم خروج بوده یا در مسیر رؤیت عالیـم   ءنمایش تصویر یا شی
  .به خود جلب کند، مجاز نخواهد بودخروج توجه را 

  
طـور سـاده،    هرا ب "خروج"عالیم خروج باید ساده و قابل فهم براي همگان بوده و کلمۀ   3-1-9-5

  . خوانا و آشکار نشان دهند
  
شود، امـا بـه    اي که خروج نبوده و به دسترس خروج نیز منجر نمی پله هر راه عبور یا راه  3-1-9-6

کن است با یک خروج یا دسترس خروج اشتباه گرفته شود، باید با عالمتی تائید دلیل موقعیت خود مم
  .دشوبر آن نوشته شده، مشخص  "خروج نیست"شده که عبارت 

  
وسیله یک منبع نور قابل اطمینـان، از روشـنایی مناسـب     ههریک از عالیم خروج باید ب  3-1-9-7

اما در همه حال و . ن یا از بیرون نورپردازي شوندتوانند از درون روش عالیم خروج می. برخوردار باشد
  . خوبی دیده شوند در هریک از دو حالت روشنایی عادي و اضطراري بنا، باید به
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 54نباید کمتر از  ،شوند شدت روشنایی عالیم چه از بیرون و چه از داخل نورپردازي می  3-1-9-8
  . لوکس باشد

  
هاي خروج تصریح شده، عالیم  ررات، پیوستگی روشنایی راهدر تمام مواردي که در این مق  3-1-9-9

طور پیوسته روشن باشند، مگر درمواردي که همزمان با فعال شدن شبکه هشدار حریق،  هخروج باید ب
همچنین در تمام مواردي که در این مقررات، . آیند زن درمی صورت چشمک هروشنایی عالیم خروج ب

یی اضطراري اعالم شده، عالیم خروج بایـد بـه شـبکه روشـنایی     ضرورت استفاده از تسهیالت روشنا
  . اضطراري متصل باشند

  
عالئم و (ساختمان  مقررات ملّیها باید با رعایت مفاد مبحث بیستم  گذاري تمامی عالمت  3-1-9-10

  .انجام شود) تابلوها
  

  هاي مسکونی    هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-10
  ها ها و خوابگاه لهت  3-1-10-1
تا  2-1-3ها باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهاي  ها و خوابگاه هاي خروج در هتل راه  3-1-10-1-1
  . و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 3-1-9
در هر طبقه، از جمله طبقات زیر تراز تخلیه خروج که براي مقاصد عمومی به تصرف   3-1-10-1-2

  . ند، باید حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشددرآی
متر داشته  10هاي مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بیش از  هاي خروج دسترس  3-1-10-1-3

باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شـود کـه در آن صـورت،    
ها، در  ها و سوئیت طول مسیر عبور در اتاق. متر افزایش یابد 15تواند حداکثر به  این طول می استثنائاً

  .شود ها ملحوظ نمی گیري این اندازه
مترمربع باید دسـت کـم دو در دسـترس     185هر اتاق یا سوئیت با مساحت بیش از   3-1-10-1-4

  .خروج دور از هم داشته باشد
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گرفته شود که در راهروهاي دسترس اي درنظر  گونه ها باید به تعداد و موقعیت خروج  3-1-10-1-5
متر تجاوز ننماید، مگـر   30ترین خروج، حداکثر از  خروج، فاصله بین در هر اتاق یا هر فضا تا نزدیک

آنکه تمام راه دسترس خروج و کلیه بخشهاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري که مقاومت حریق 
توسط شبکه بارنده خودکار  بنا جدا شده و تماماًهاي  ، از بقیه قسمتاستها  آن معادل دوربند خروج
. متر افزایش یابد 60تواند حداکثر به  که در آن صورت، فاصله مورد نظر می ،تائید شده محافظت شود

متر افزایش یابد، مشروط بر  60تواند حداکثر به می هاي بیرونی دسترس خروج نیز استثنائاً طول راه
  .ارشناس حفاظت از حریق قرارگیردآنکه ایمنی آنها مورد تائید ک

 23ها، حداکثر فاصله تا یک راهروي دسترس خروج نباید از  ها یا سوئیت در داخل اتاق  3-1-10-1-6
متر بیشتر شود، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت گردد، کـه در آن  

  .ش یابدمتر افزای 38تواند حداکثر به  صورت این فاصله می
متر  30طول راه تخلیه خروج، از انتهاي دوربند پلکان خروج تا معبر عمومی نباید از   3-1-10-1-7

  .بیشتر باشد
اتاق، باید مجهز به تسهیالت روشـنایی   25هاي داراي بیش از  ها و خوابگاه تمام هتل  3-1-10-1-8

  . راز همکف راه داشته باشندبه بیرون بنا در ت اضطراري باشند، مگرآنکه هر اتاق مستقیماً
و  8-1-3هاي خروج باید داراي روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق بندهاي  تمام راه  3-1-10-1-9
  .باشند 3-1-9
متر است، که درصورت محافظت مسیر  10ها  ها و خوابگاه ها براي هتل بست طول بن  3-1-10-1-10

  .متر افزایش یابد 15تا تواند توسط شبکه بارنده خودکار این طول می
  

  بناهاي آپارتمانی   3-1-10-2
تا  2-1-3 يهاي خروج در بناهاي آپارتمانی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندها راه  3-1-10-2-1
  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 3-1-9
  با رعایت مفاد مندرج در بنـد هاي قوسی  در درون واحدهاي مسکونی، استفاده از پله  3-1-10-2-2
  .، مجاز خواهد بود5-3-4-1-3هاي مارپیچ با رعایت مفاد بند و استفاده از پله 3-1-4-3-4 
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هر واحد مسکونی باید دست کم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسی داشته باشد،   3-1-10-2-3
دسترسـی بـه یـک     نائاًکه اسـتث  5-2-10-1-3یا  4-2-10-1-3مگر درموارد مشخص شده در بند 

  .خروج، مجاز شمرده شده است
فقط به یک خروج، دسترسی داشته  تواند استثنائاً در موارد زیر، هر واحد مسکونی می  3-1-10-2-4

  :باشد
  .به خیابان یا حیاط مربوط شود واحد مسکونی از طریق یک درگاه خروج، مستقیماً )الف

 11- 3- 3- 1- 3به یک پلکـان خـارجی مطـابق بنـد      مستقیماًتر م 23با ارتفاع کمتر از واحد مسکونی،  )ب
  .باشد که حداکثر به دو واحد مسکونی واقع در یک طبقه اختصاص دارد، دسترسی داشته

ساعت مقاوم حریق و بـدون   1واحد مسکونی، داراي یک پلکان مختص به خود بوده که با موانع  )پ
  .ها جدا شده باشد بازشو از دیگر بخش

متـر، بـا    15طبقه باالتر از همکف، به ارتفاع حداکثر  4هر بناي آپارتمانی با حداکثر   3-1-10-2-5
تواند فقط یک پلکان  می واحد مسکونی در هر طبقه به شرط تطبیق با ضوابط زیر، استثنائاً 4حداکثر 

  :خروج داشته باشد
بندي شده باشد و درهاي دور ساعت مقاومت، کامالً 1پلکان خروج توسط موانع حریق با حداقل  )الف

ساعت محافظت حریق، تمام بازشوهاي واقع بین دوربند پلکان و آن  1شو با نرخ  حریق خود بسته
  .بنا را محافظت کنند

  .تر از تراز تخلیه خروج ادامه نداشته باشد طبقه پائین پلکان خروج، بیش از نیم) ب
ساعت مقاومت حریق داشـته   1شوند، حداقل  عنوان دسترس خروج استفاده می هراهروهایی که ب) پ

  .باشند
  .متر بیشتر نباشد 10فاصله عبوري بین در ورودي هر واحد مسکونی تا پلکان خروج، از ) ت
سـاعت نـرخ    سـه چهـارم   داراي ساختارهاي افقی و قائم جدا کننده واحدهاي مسکونی، حـداقل ) ث

  .مقاومت حریق باشد
شبکه بارنده خودکار تائید شده مجهز شود، تعداد طبقات بنـا را   در مواردي که تمامی بنا به: تبصره

هاي خارجی بنا به تعداد کافی  توان تا یک طبقه افزایش داد، مشروط برآنکه اوالً در جداره می
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نشانی فراهم بوده، ثانیاً تجهیز بنا به شبکه بارنده خودکار در  پنجره در دسترس ماموران آتش
  .قع گرددکاهش خطرات حریق موثر وا

متر داشته  10هاي خروج هاي مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بیش از  دسترس  3-1-10-2-6
باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظـت شـود کـه در آن صـورت     

حـدهاي  طـول مسـیر عبـور در درون وا   . متر افزایش یابـد  15تواند حداکثر به  این طول می استثنائاً
  .شود ها ملحوظ نمی گیري مسکونی مستقل، در این اندازه

، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه استمتر  10حداکثر طول مجاز راهروهاي بن بست   3-1-10-2-7
متـر   15توانـد بـه    این طول مـی  بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت، استثنائاً

  .افزایش یابد
داخل واحدهاي مسکونی مستقل، فاصله عبوري تا رسیدن به راهـروي دسـترس   در   3-1-10-2-8

متر بیشتر شود، مگر در مواردي که بنا توسط شبکه بارنده خودکـار تائیـد شـده     23خروج، نباید از 
  .متر افزایش یابد 38تواند حداکثر به  این فاصله می شود که در آن صورت استثنائاً محافظت می

اي باشد که در راهروهاي دسترس خروج، فاصله  گونه ها باید به و موقعیت خروج تعداد  3-1-10-2-9
متر بیشتر نشود، مگر آنکه تمام  30ترین خروج، حداکثر از  بین در ورودي هر واحد مسکونی تا نزدیک

توانـد   بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت فاصله مورد نظر می
تواند حداکثر به  می طول راهروهاي بیرونی دسترس خروج نیز استثنائاً. متر افزایش یابد 60به  حداکثر

  .متر افزایش یابد، مشروط بر آنکه ایمنی آنها مورد تائید مقام قانونی مسئول قرارگیرد 60
اراي طبقـه ارتفـاع، بایـد د    3واحد مسکونی یـا   12تمام بناهاي آپارتمانی با بیش از   3-1-10-2-10

به بیرون بنا در تراز همکف  تسهیالت روشنایی اضطراري باشند، مگر آنکه هر واحد مسکونی، مستقیماً
  .راه خروج داشته باشد

هاي  در تمام بناهاي آپارتمانی که طبق مقررات، داراي بیش از یک خروج هستند، راه  3-1-10-2-11
  .وابط این مقررات باشندخروج باید داراي روشنایی کافی و عالئم مناسب مطابق ض

هـاي   تواننـد در طبقـات فوقـانی تصـرف     هاي مسکونی بـا شـرایط ذیـل مـی     تصرف  3-1-10-2-12
  :غیرمسکونی قرارگیرند
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ساعت مقاوم حریق  1وسیله دیوارهاي  مسیر خروج تصرف مسکونی از واحدهاي غیرمسکونی به )الف
  .جدا سازي شود

  .نده مجهز گردندکلیه واحدهاي غیرمسکونی به شبکه بار )ب
  

  ها و بناهاي مسافرپذیر اقامتگاه  3-1-10-3
منظور اقامت موقت یا  هایی که به ها و پانسیون روزي ها، شبانه ها، مسافرخانه همه اقامتگاه  3-1-10-3-1

نفر و بیشتر طرح شوند و نیز تمام منـازل بـا همـین گنجـایش و      16طوالنی اشخاص و براي پذیرش
، شونداي و مجزا استفاده  صورت کرایه ههاي آنها ب نظور تغییر و تبدیل یافته و اتاقبیشتر که به این م

هاي خروج و فرار مطابق ضوابط عمومی مندرج در این مقررات و ضوابط  طور متناسب داراي راه باید به
در مواردي که این گروه بناها . باشند 11-3-10-1-3الی  2-3-10-1-3اختصاصی مندرج در بندهاي 

نفر کمتر باشد، مقررات اختصاصی ساده تر مندرج  16سطح زیربناي کمتري داشته و گنجایش آنها از 
  .، مالك عمل خواهد بود18-3-10-1-3تا  12-3-10-1-3در بندهاي 

دقیقه دوربندي  20هاي داخلی باید به کمک دیوارهاي با مقاومت دربرابر حریق  پلکان  3-1-10-3-2
  .شو باشند دود و خود بستهشده و درهاي آن مقاوم 

باید برابر ظرفیت الزم ) همتراز معبر عمومی(هاي طبقه همکف  مجموع ظرفیت خروج  3-1-10-3-3
هاي منتهی  ها و شیبراه هاي مقرر شده براي پلکان براي بار متصرف این طبقه، به اضافه مجموع ظرفیت

  .به طبقه همکف درنظر گرفته شود
نفر حداقل  50عمومی باید متناسب با بار متصرف بوده، براي کمتر از  عرض راهروهاي  3-1-10-3-4

  .درنظر گرفته شود میلیمتر 1100و براي بیشتر از آن حداقل  میلیمتر 900
در هر طبقه، از جمله طبقات زیر تراز تخلیه خروج که به مقاصد عمومی ساختمان به   3-1-10-3-5

  .هم در دسترس باشد تصرف درآیند، باید حداقل دو خروج دور از
اي طرح شود که در راهروهاي عمومی، از جلوي در هر  گونه ها باید به موقعیت خروج  3-1-10-3-6

در مـواردي کـه بـراي    . ها تا حد ممکن در دو جهت متفـاوت فـراهم باشـد    اتاق، دسترسی به خروج
تر بیشـتر درنظـر   م 10ها مسیر مشترکی وجود دارد، طول مسیر مشترك نباید از دسترسی به خروج

  .گرفته شود
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متر مربع باید حـداقل دو در دسـترس    185هر اتاق یا هر فضاي با مساحت بیش از   3-1-10-3-7
  .خروج، دور از هم داشته باشد

اي درنظر گرفته شود که در راهروهاي دسترس  گونه ها باید به تعداد و موقعیت خروج  3-1-10-3-8
د، مگر آنکه نکنمتر تجاوز  30ترین خروج، حداکثر از  ر فضا تا نزدیکخروج، فاصله بین در هر اتاق یا ه

هاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري که مقاومت آن معادل  تمام راه دسترس خروج و کلیه بخش
، استطبقه و بیشتر  4هاي  ساعت براي ساختمان 2طبقه، و معادل  3هاي تا  ساعت براي ساختمان 1

کـه در آن   ،ه باشد و تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تائیـد شـده محافظـت شـود    از بقیه بنا جدا شد
هاي بیرونی دسترس خروج  طول راه. متر افزایش یابد 60تواند حداکثر به  صورت، فاصله مورد نظر می

متر افزایش یابد، مشروط بر آنکه ایمنی آنهـا مـورد تائیـد مقـام      60تواند حداکثر به  می نیز، استثنائاً
  .قانونی مسئول قرارگیرد

در داخل هر اتاق یا سوئیت یا هر واحد زندگی، حداکثر فاصله تا یک راهروي دسترس   3-1-10-3-9
متر بیشتر باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت  23خروج نباید از 

  .تر افزایش یابدم 38تواند حداکثر به  که در آن صورت، این فاصله می ،گردد
اتاق باید مجهز به تسهیالت روشنایی اضطراري باشند،  25تمام بناهاي داراي بیش از   3-1-10-3-10

  .به بیرون بنا در تراز همکف راه داشته باشد مگر آنکه هر اتاق مستقیماً
 8-1-3هاي خروج باید داراي روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق بندهاي  همه راه  3-1-10-3-11
  .باشند 9-1-3و 
در بناهاي مسافرپذیر کوچک، هر اتاق یا فضاي خواب باید بـه یـک راه فـرار ایمـن       3-1-10-3-12

هاي خروج ندارد، اما  این راه، الزامی به تبعیت از ضوابط راه. منتهی به بیرون بنا، دسترسی داشته باشد
هاي باالتر یا  دسترسی اتاق. نشده عبور نکنداي طرح شود که از کنار بازهاي قائم محافظت  گونه باید به
تر از تراز تخلیه خروج فقط باید از طریق پلکان داخلی دوربندي شده، پلکان بیرونی، یا خـروج   پائین

  .افقی تأمین گردد
هر اتاق خواب یا فضاي زندگی در بناهاي مسافرپذیر کوچک باید عالوه بر آنچه که   3-1-10-3-13

 3-4-10-1-3شرح داده شد، یک راه فرار دیگر مطابق مفاد مندرج در بنـد   12-3-10-1-3در بند 
به بیرون بنا در سطح زمین یا به  نیز داشته باشد، مگر آنکه آن اتاق یا فضا از طریق یک در، مستقیماً

  .پاگرد یک پلکان بیرونی مربوط شود، که در آن صورت راه ثانویه فرار ضرورتی نخواهد داشت
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هاي با  مترمربع و اتاق 185در بناهاي مسافرپذیر کوچک، طبقات با مساحت بیشتر از   3-1-10-3-14
این دو راه دور از یکدیگر بوده و . متر تا راه ایمن فرار، باید دو راه فرار داشته باشند 23فاصله بیشتر از 

ام بنا توسط شبکه در مواردي که تم. طور معمول قابل استفاده باشند اي طرح شوند که هر دو به گونه به
  .راه دوم ضرورتی نخواهد داشت بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، استثنائاً

دقیقه  20هاي داخلی واقع در بناهاي مسافرپذیر کوچک باید با ساختار حداقل  پلکان  3-1-10-3-15
  . ظت گرددشو محاف مقاوم حریق دوربندي شده و بازشوهاي آنها توسط درهاي مقاوم حریق خودبسته

 700هـاي راه فـرار نبایـد از     در بناهاي مسافرپذیر کوچک، عرض هیچ یک از بخش  3-1-10-3-16
اختیار  میلیمتر 600توان حداقل  ها را می ها و حمام عرض درهاي توالت استثنائاً. کمتر باشد میلیمتر

  .نمود
  شکل با رعایـت مفـاد بنـد   هاي قوسی  در بناهاي مسافرپذیر کوچک، استفاده از پله  3-1-10-3-17
  .مجاز خواهد بود 3-1-4-4-6 

توان با رعایـت   هاي مستقل می در مورد اتاق در بناهاي مسافرپذیر کوچک، استثنائاً  3-1-10-3-18
  .دکراز درهاي با قفل کلیدخور استفاده  7-2-4-1-3مفاد بند 

  
  هاي یک یا دو خانواري  خانه  3-1-10-4
و فرار در خانه هاي یک یا دو خانواري باید حسب مورد با ضوابط عمومی  هاي خروج راه  3-1-10-4-1

  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 9-1-3الی  2-1-3در بندهاي 
در هر خانه یا واحد زندگی داراي دو اتاق و بیشتر، براي هر اتاق خواب یا فضاي زندگی   3-1-10-4-2

. یا یک امکان فرار به اضافه یک روش محافظتی مناسب درنظر گرفته شود باید حداقل دو امکان فرار
هاي خواب یا فضاهاي زندگی نباید فقط از طریق نردبان، پلکان تاشو یا دریچه قابـل   یک از اتاق هیچ

اي باشد که ارتباط بدون مانع واحد  پله دسترس باشند، دست کم یکی از امکانات فرار باید درگاه یا راه
راه فرار دوم و یا روش محافظتی معادل . را به بیرون بنا در سطح خیابان یا زمین تأمین نماید زندگی

  :آن باید حسب مورد با یکی از موارد زیر مطابقت داشته باشد
که از راه فرار اصلی مجزا و دور بوده و بتواند ارتباط بدون مانعی  فضاییپله، راهرو یا  یک در، راه )الف

  .در سطح خیابان یا زمین تأمین نمایدبه بیرون بنا 
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یک راه عبور از میان فضاهاي مجاور یا هر راه فرار تائید شده، مشروط بر آنکه در طول راه، هیچ  )ب
وجود نداشته و تمام مسیر از راه فرار اصلی مجـزا و دور   ،دري که در معرض قفل شدن قرار دارد

  .باشد
خل بدون نیاز به کلید یا هر وسیله خاص دیگر، قابل بـاز  یک پنجره یا در بیرونی که از سمت دا )پ

ارتفـاع و یـا    میلیمتـر  1050عرض و  میلیمتر 500طور مفید حداقل  شدن بوده و بازشوي آن به
همچنین لبه پائینی بازشو نبایـد  . ارتفاع داشته باشد میلیمتر 600عرض و  میلیمتر 900حداقل 
این پنجره یـا در، فقـط در مـوارد زیـر     . واقع شده باشد از کف اتاق باالتر میلیمتر 1100بیش از 

  :تواند به عنوان راه فرار دوم مورد قبول واقع شود می
  .متري از سطح زمین واقع شده باشد 6لبه باالیی بازشوي پنجره در فاصله حداکثر ) 1
نشانی قابل  آتش براي گروه امداد یا نیروهاي با توجه به نوع امکانات آتش نشانی، پنجره مستقیماً )2

  .قرارگیرددسترس باشد و موضوع مورد تائید مقام قانونی مسئول 
  .پنجره یا در به یک بالکن بیرونی باز شود )3
دقیقـه مقـاوم حریـق از تمـام دیگـر       20اتاق خواب یا فضاي زندگی توسط ساختاري با حداقل  )ت

مقاومـت حریـق و حـداقل    دقیقـه   20هاي آن واحد مسکونی جدا شده و به دري که براي  بخش
همچنـین تمهیـدات الزم بـه    . طور متناسب نصب شده، مجهز شـود  امکان نشت دود طراحی و به

  .منظور تخلیه دود و تأمین هواي تازه براي متصرفان درنظر گرفته شده باشد
راه فرار دوم یا روش محافظتی معادل آن، تنها درصورتی ضروري نخواهد بود که اتاق خواب یا فضاي 

اي که از آن طریق بتوان به سطح  گونه شود به به بیرون بنا باز می زندگی داراي دري باشد که مستقیماً
  . زمین یا معبر عمومی راه یافت

مترمربع  185براي هر طبقه از هر واحد مسکونی یا فضاي زندگی که مساحت آن از   3-1-10-4-3
متر بیشتر باشد، باید دو راه فرار دور از هم  23از بیشتر بوده یا فاصله دسترسی آن به راه فرار اصلی 

  . بینی شود پیش
یک از مسیرهاي مقرر شده به عنوان خروج یا راه فرار اصلی از هر اتاق به بیرون  هیچ  3-1-10-4-4

همچنین . بنا، نباید از میان اتاق یا آپارتمانی که تحت کنترل فوري متصرفان اتاق قرارندارد، عبور کند
  .یرها نباید از میان فضاهایی مانند حمام و توالت که در معرض قفل شدن قرار دارند، بگذرنداین مس
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ها  ها و حمام در توالت. است میلیمتر 700هاي فرار،  حداقل عرض درهاي واقع در راه  3-1-10-4-5
  .درنظر گرفته شود میلیمتر 600تواند به عرض حداقل  می استثنائاً

ها باید از نوعی باشد که کودکان بتوانند در را  ها یا صندوقخانه ت در رختکنانتخاب چف  3-1-10-4-6
ها باید داراي طرحـی باشـد کـه درمواقـع      همچنین قفل در حمام. از سمت داخل به راحتی باز کنند

  .دکراضطرار بتوان در قفل شده را از سمت بیرون باز 
ها تـابع   اي مربوط به عرض، ارتفاع و کف پلهه هاي یک یا دو خانواري، اندازه در خانه  3-1-10-4-7

هاي قوسی شکل با  و در داخل هر واحد زندگی، استفاده از پله است 5-4-4-1-3مفاد مندرج در بند 
  هاي مارپیچ با رعایت مفـاد منـدرج در بنـد    و استفاده از پله 6-4-4-1-3رعایت مفاد مندرج در بند 

  .مجاز خواهد بود 3-1-4-4-7 
  
  فرهنگی   / هاي آموزشی هاي خروج در تصرف ابط اختصاصی راهضو  3-1-11
فرهنگی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهاي / هاي آموزشی هاي خروج در تصرف راه  3-1-11-1
  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 9-1-3تا  3-1-2
  
دبستان  و دوم آموزان سال اول و دانشفضاهاي مورد استفاده کودکان پیش از دبستان   3-1-11-2

دبستان، حداکثر یک طبقه سوم هاي مورد استفاده دانش آموزان سال  باید فقط در تراز تخلیه و اتاق
  .باالتر از تراز تخلیه خروج واقع شوند

  
. عـرض مفیـد داشـته باشـند     میلیمتر 1850راهروهاي دسترس خروج باید دست کم   3-1-11-3

صورت قابل انتقال  صورت ثابت و چه به بخوري یا تجهیزات و تأسیسات دیگر، چه بهاستقرار هر نوع آ
 میلیمتر 1850در راهروهاي دسترس خروج به شرطی مجاز خواهد بود که عرض مفید راه به کمتر از 

  .کاهش نیابد
  
فضا  همچنین هر اتاق یا. در هر طبقه باید حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشند  3-1-11-4

مترمربع باید حداقل از طریق دو درگاه دور از هم به  95نفر یا سطحی بیش از  50با ظرفیت بیش از 
  .هاي دور از هم مربوط شود راهروهاي دسترس خروج منتهی به خروج
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  .متر داشته باشد 6بستی نباید طولی بیش از  در راهروهاي دسترس خروج، هیچ بن  3-1-11-5
  
تر از دیوار راهرو  شوند، باید عقب یی اگر به راهروهاي دسترس خروج باز میدرهاي لوال  3-1-11-6

درجـه چـرخش    180صورت الزم است بـا   که با ترافیک راهرو برخورد نکنند، در غیر این ،قرارگیرند
باز شدن درها در هر وضع و حالت نباید عرض خروج مقرر شده . بتوانند روي دیوار راهرو مستقر شوند

  . وها را به کمتر از نصف کاهش دهدبراي راهر
  
عرض مفید داشته  میلیمتر 1100هاي صندلی باید حداقل  راهروهاي دسترسی به ردیف  3-1-11-7

تواند به  باشند، مگر آنکه راهرو از یک طرف با دیوار مجاور باشد که در آن صورت عرض مفید آن می
صندلی درنظر گرفته  60ترسی به حداکثر راهروهایی که براي دس. کاهش یابد میلیمتر 900حداقل 

آرایش و موقعیت راهروهـا و  . عرض مفید داشته باشند میلیمتر 750توانند حداقل  می شوند، استثنائاً
  .صندلی وجود داشته باشد 6اي باشد که بین صندلی و راهرو، حداکثر  گونه ها درهرحال باید به صندلی

  
هاي بیرونی به عنوان راه خـروج اسـتفاده شـوند، فقـط      لکندر مواردي که راهروها یا با  3-1-11-8

تواند ارتباط آنها را با هواي آزاد جدا کند و باید از دو سمت مقابل به  پناه مناسب می انداز یا جان دست
هایی که با شیشه و مصالح نظیر آن دوربندي شوند، از لحاظ ضوابط  بالکن. هاي امن مربوط شوند خروج

  .هاي داخلی خواهند بود هاي داخلی محسوب شده و تابع مقررات راهراه خروج، راهرو
  
هاي خروج مربوط به آنها باید ساختار مقـاوم حریـق بـا     هاي بیرونی و پلکان راهروها و بالکن  3-1-11-9

. همچنین کف آنها باید صلب و بـدون سـوراخ باشـد   . مقاومتی حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند
خارجی چنانچه دست کم برابر عرض راهرو یا بالکن بیرونی منتهـی بـه خـود از دیوارهـاي بنـا      هاي  پلکان

  . هاي ناشی از درون بنا نخواهند داشت فاصله داشته باشند، نیازي به محافظت دربرابر حریق
  
 45هاي خروج از هر نقطه بنا نباید از  فرهنگی، طول دسترس/ هاي آموزشی در تصرف  3-1-11-10

یشتر شود، مگر آنکه تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت متر ب
  .متر افزایش یابد 60تواند به حداکثر  این طول می استثنائاً
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تر از تراز تخلیه خروج که به قصد آموزش  اي پائین هر اتاق درس و هر فضا واقع در طبقه  3-1-11-11
) در سطح تخلیه خروج(به بیرون بنا  د، باید دست کم به یک خروج که مستقیماًمورد استفاده قرار گیر

  .شود، دسترسی داشته باشد منجر می
  

هاي خـروج الزامـی و همچنـین     فرهنگی، درهاي واقع در راه/ هاي آموزشی در تصرف  3-1-11-12
وسـایل بازدارنـده    متصرف و بیشتر نباید داراي قفل و دیگر 100درهاي واقع در فضاهاي تجمعی با 

قفل دار کردن سایر درها با رعایت ضـوابط  . 7-2-4-1-3باشند، مگر با رعایت ضوابط مندرج در بند 
  .این مقررات مجاز است، مشروط بر آنکه هر در، حداکثر داراي یک قفل یا وسیله بازدارنده باشد

  
که به عناوین مختلـف   فرهنگی، هر اتاق، فضا یا کالس درس/ هاي آموزشی در تصرف  3-1-11-13

مورد استفاده آموزشی قرارگیرد، به منظور اجراي عملیات اضطراري نجات و ایجاد تهویه، بایـد داراي  
. مطابقت داشته باشد پ-2-4-10-1-3پنجره بوده و پنجره یا پنجره هاي آن با ضوابط مندرج در بند 

بناهایی . ز کف تمام شده نصب شودا میلیمتري 1350ها باید حداکثر در ارتفاع  چفت و بست پنجره
ها و فضاهایی که داراي دست کم  با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند و نیز اتاق که تماماً

  .یک درگاه خروج در سطح زمین و به بیرون بنا باشند، از این قاعده مستثنی خواهند بود
  
مشـروح در زیـر بایـد بـه روشـنایی       فرهنگی، تمام فضـاهاي / هاي آموزشی در تصرف  3-1-11-14

  :اضطراري مجهز باشند
  .ها و راهروهاي داخلی تمام پلکان) الف

هـاي   طور معمول تحت تصرف قرار دارند، به استثناي فضاهاي اداري، کالس همه فضاهایی که به) ب
  .ها بزرگ عمومی، انبارها و موتورخانه

  .انعطاف و مرتبط تمام فضاهاي قابل) پ
  .هاي دوربسته و بدون پنجره تمام بخش) ت
  
هاي خروج باید داراي عالیم مناسب مطـابق بنـدهاي    فرهنگی، راه/ هاي آموزشی در تصرف  3-1-11-15
  . ها براي تمام متصرفان، مشخص و آشنا باشد باشند، مگر آنکه موقعیت خروج 9- 1- 3و  8- 1- 3
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  اقبتی   مر/ هاي درمانی هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-12
  هاي مراقبت تندرستی  تصرف  3-1-12-1
هاي مراقبت تندرستی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهاي  هاي خروج در تصرف راه  3-1-12-1-1
  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 9-1-3تا  3-1-2
اهروهـا، مسـیرهاي عبـور و    ها و مراکز درمـانی یـا مراقبـت پزشـکی، ر     در بیمارستان  3-1-12-1-2

 میلیمتر 2450، باید حداقل شوند میهایی که به عنوان دسترس خروج الزامی بیماران استفاده  شیبراه
هاي سایر فضاها که فقط مـورد اسـتفاده    راهروها، مسیرهاي عبور و شیبراه. عرض مفید داشته باشند

  .اشته باشندعرض مفید د میلیمتر 1100توانند حداقل  کارکنان هستند، می
ماندگان ذهنی و بیماران روانی، راهروها، مسیرهاي  در مراکز نگهداري سالمندان، عقب  3-1-12-1-3

 1850، باید حداقل شوند میهایی که به عنوان دسترس خروج الزامی بیماران استفاده  عبور و شیبراه
سایر فضاها که فقط مـورد   هاي راهروها، مسیرهاي عبور و شیبراه. عرض مفید داشته باشند میلیمتر

  .عرض مفید داشته باشند میلیمتر 1100توانند حداقل  استفاده کارکنان هستند، می
هاي خـواب بیمـاران و فضـاهاي     حداقل عرض مفید درها در مسیرهاي خروج از اتاق  3-1-12-1-4

هـاي نگهـداري و    هاي فیزیوتراپی و اتاق هاي عمل، اتاق هاي رادیوگرافی، اتاق تشخیص و درمان، اتاق
  .الف خواهد بود-12 -1-3پرستاري از کودکان، تابع جدول

  
  هاي مراقبت تندرستی حداقل عرض مفید درها در تصرف  الف-12- 1-3جدول 

  حداقل عرض الزم نوع تصرف
  هاي بستري و تحت پرستاري بخش

  هاي ذهنی هاي روانی و مراکز نگهداري عقب مانده بخش نوزادان، بخش
  اري و مورد استفاده کارکنان هاي اد بخش

  میلیمتر 1050
  میلیمتر 900
  میلیمتر 850

  
کم دو خروج  هاي مراقبت تندرستی، هر طبقه یا هر منطقه حریق باید دست در تصرف  3-1-12-1-5

  :مجزا و دور از هم داشته باشد و حداقل یکی از دو خروج موردنظر باید
  ؛یک درگاه منتهی به بیرون بنا :الف

  ؛پلکان یک :ب
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  ؛یک دوربند مانع دود :پ
  ؛یک شیبراه :ت
  .یا یک گذرگاه خروج :ث

هایی مطابق این مشخصات نداشته باشند، به عنوان بخشی از منطقه مجـاور   مناطق حریق که خروج. باشد
  .شد  هایی هستند، محسوب خواهند که با ضوابط خروجی افقی تفکیک شده و داراي چنین خروج

در . باشد قه دود باید دست کم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسی داشتههر منط  3-1-12-1-6
ولی نباید مجدداً از درون منطقه  ،هاي دود مجاور بگذرد تواند از درون منطقه این موارد، راه خروج می

  .دکنمبدا عبور 
تقیم به طور مس هر فضاي خواب و هر فضاي قابل زیست باید داراي دري باشد که به  3-1-12-1-7

هاي  در مورد اتاق. ، یا به یک راهروي دسترس خروج باز شود)درگاه خروج(بیرون بنا در سطح زمین 
تواند از طریق یک فضاي واسطه، مانند  می خواب بیماران، دستیابی به راهروي دسترس خروج، استثنائاً

. بیمار قرارگیرد 8فادة حداکثر اتاق نشیمن یا انتظار انجام پذیرد، مشروط بر آنکه اتاق خواب، مورد است
تواند از طریق یک یا چند فضاي  می ها، دستیابی به راهروي دسترس خروج، استثنائاً در مورد سایر اتاق

یک از فضاهاي واسطه از نوع پرمخاطره  واسطه، مانند دفتر کار و غیره فراهم شود، مشروط بر آنکه هیچ
  .نباشد

مترمربع که براي بستري بیمـاران   95ا سطح زیربناي بیش از هر فضا یا هر سوئیت ب  3-1-12-1-8
ها  سایر فضاها یا سوئیت. ، باید دست کم دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشدشود میاستفاده 

  .مترمربع باید حداقل دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشند 230با داشتن سطحی بیش از 
هاي غیرسـوختنی و یـا بـا     توانند توسط تقسیم کننده بستري می ها و فضاهاي سالن  3-1-12-1-9

تر تفکیـک شـوند، مشـروط برآنکـه نـوع آرایـش فضـا         هاي کوچک قابلیت سوختن محدود، به بخش
فضاهایی که به . اي طراحی شود که امکان نظارت مستقیم و مداوم پرستاران مراقب فراهم باشد گونه به

  .مترمربع داشته باشند 460مساحتی بیش از شوند نباید  این ترتیب تفکیک می
توانند توسط تقسیم  ها و فضاهاي غیربستري با شرایط مندرج در این بخش می سالن  3-1-12-1-10

تر تفکیک شوند، مشروط  هاي کوچک هاي غیرسوختنی، یا با قابلیت سوختن محدود، به بخش کننده
  :و یکی از دو ضابطه زیر درمورد آنها رعایت گرددمترمربع بیشتر نبوده  930برآنکه سطح کلی آنها از 
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  .متر باشد 15حداکثر طول راه عبور از هر نقطه تا درگاه منجر به راهروي دسترس خروج ) الف
  .باشد  بیش از یک فضاي واسطه بین سالن و راهروي دسترس خروج وجود نداشته) ب
اي عبور کنند، دست  ز فضاي واسطهتمام راهروهاي دسترس خروج باید بدون آنکه ا  3-1-12-1-11

  .کم به دو خروج تائید شده منجر شوند
اي طرح و تنظیم شوند کـه در طـول راه    گونه هاي خروج باید به ها و دسترس خروج  3-1-12-1-12

  .متر وجود نداشته باشد 9بستی به طول بیش از  خروج، هیچ بن
هـا،   ط مختلف تا درهاي خروج یـا خـروج  در تسهیالت مراقبت تندرستی، فاصله نقا  3-1-12-1-13

  :حسب مورد نباید از مقادیر مشخص شده در زیر بیشتر باشد
  .متر 45طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداکثر ) الف

  .متر 60طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداکثر ) ب
هاي مشخص  د شده محافظت شود، فاصلهدر مواردي که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائی

  .متر افزایش یابند 15توانند حداکثر تا  ، می"ب"و  "الف"شده در 
فاصله پیمایش از هر نقطه داخل فضاي بستري تا درگاه منجر به راهرو دسترس خروج، حـداکثر  ) پ

  .متر 15
ترس خروج، حداکثر تا یک در دس) سوئیت(فاصله پیمایش از هر نقطه در درون هر مجموعه اتاق ) ت

متـر بیشـتر    45متر، مشروط بر آنکه کل طول دسترس خروج از هر نقطه تا یـک خـروج، از    30
  .نشود

هاي افقی باید حسب مورد  در تسهیالت مراقبت تندرستی، هریک از دو سمت خروج  3-1-12-1-14
 ب- 12- 1- 3جـدول   به ازاي هر یک از بیماران یا متصرفان داراي سطحی مطابق مقادیر مشخص شـده در 

هـاي   هـاي بیمـاران، اتـاق    بخشی از راهروها، اتاق شامل تواند ین منظور سطح مورد نیاز میه اب. باشد
  .هاي کم مخاطره شود معالجه و درمان، سرسراها یا فضاهاي غذاخوري عمومی و دیگر مکان

ز هـر دو طـرف   و بیشـتر ا  میلیمتر 2450هاي افقی که با راهروهاي به عرض  خروج  3-1-12-1-15
 1050که هر لنگه آن حداقل ) بدون وادار میانی(، باید توسط درهاي دو لنگه لوالیی شوند میاستفاده 
شود، یا توسط درهاي کشویی افقـی بـا    عرض مفید داشته و در جهت مخالف دیگري باز می میلیمتر

  .محافظت شوند میلیمتر 2100عرض مفید حداقل 
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هاي افقی به ازاي شخص یا تخت رد نیاز در هر طرف خروجحداقل سطح مو  ب-12- 1-3جدول   
)مترمربع( سطح مورد نیاز نوع تصرف  

  ها و مراکز نگهداري و پرستاري بیماران ذهنی و جسمی بیمارستان
مراکز نگهداري سالمندان، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی و 

  بیماران داراي رژیم دارویی
  .شود ري در آنها نگهداري نمیگونه بیمار بست طبقاتی که هیچ

  به ازاي هر بیمار 8/2
  به ازاي هر تخت 4/1
  
به ازاي هر نفر با احتساب تعداد کل متصرفان  6/0

  دو طرف خروج افقی
  

از هر دو  میلیمتر 2450تا  میلیمتر 1850هاي افقی که با راهروهاي به عرض  خروج  3-1-12-1-16
که هر لنگه آن حداقل ) بدون وادار میانی(ي دو لنگه لوالیی ، باید توسط درهاشوند میطرف استفاده 

شود، یا توسط درهاي کشویی افقی  عرض مفید داشته و در جهت مخالف دیگري باز می میلیمتر 800
  .محافظت شوند میلیمتر 1600با عرض مفید حداقل 

درهاي یک لنگـه  توانند  ، میشوند میهاي افقی که فقط از یک طرف استفاده  خروج  3-1-12-1-17
  .داشته باشند میلیمتر 1050با عرض مفید حداقل ) یا کشویی افقی(لوالیی 

 دو سومتا    تواند هاي افقی می در تسهیالت مراقبت تندرستی، حداکثر ظرفیت خروج  3-1-12-1-18
هـاي منتهـی بـه     تقلیل ظرفیت خـروج . هاي الزم براي تمام بنا درنظر گرفته شود کل ظرفیت خروج

  .هاي الزم براي بنا، مجاز نخواهد بود ظرفیت کل خروج از یک سومون بنا به کمتر بیر
  .تائید شده باشد) انداز بیرونی با چشم(هر خروج افقی باید داراي یک پنجره چشمی   3-1-12-1-19
در تمام تسهیالت مراقبت تندرستی، تدارك روشنایی اضطراري و عالیم مناسب براي   3-1-12-1-20

  .الزامی است 9-1-3و  8-1-3ي خروج، مطابق بندهاي ها راه
هاي کلیددار باشد، مگر آنکه قفـل از   درهاي اتاقهاي خواب بیماران نباید داراي قفل  3-1-12-1-21

نوعی انتخاب گردد که کلید آن فقط از سمت راهرو مورد استفاده قـرار گیـرد و از داخـل، تـأثیر یـا      
هاي درمانی یا مالحظات امنیتی ایجـاب   در مواردي که ضرورت .محدودیتی در خروج به وجود نیاید

کند بیمارانی تحت نظر نگهداري شوند، استفاده از قفل مجاز است، مشروط بر آنکه کلید در تمام  می
  .روز در اختیار مأمور مراقب باشد اوقات شبانه



 سوممبحث 

58 

اي خاص باشد،  لید یا وسیلهاستفاده از قفل یا هرگونه زبانه که الزمه باز کردن آن، ک  3-1-12-1-22
هاي بهداشت روانی با رعایت  روي درهاي واقع در مسیرهاي خروج الزامی ممنوع است، مگر در بخش

درهایی که در مسیرهاي خروج الزامی واقع نشـوند، درصـورت   . 23-1-12-1-3مفاد مندرج در بند 
  .توانند داراي قفل باشند لزوم می

اساس  ت مراقبت تندرستی یا بخشی از آنها که قفل شدن درها بردر هریک از تسهیال  3-1-12-1-23
ضوابط این مقررات مجاز اعالم شده، باید تدابیر مطمئنی که در مواقع اضطراري، انتقال فوري بیماران 

ها از راه دور، یا  به این منظور، کنترل و آزاد کردن قفل. هاي امن مقدور سازد، اتخاذ شود را به قسمت
  .دن امکان حضور دایم و دسترسی فوري مراقبان به شاه کلید، الزامی استفراهم نمو

هاي افقی، موانع دود یـا   ها، خروج هاي خروج، دوربند پلکان درهاي واقع در گذرگاه  3-1-12-1-24
هاي تأسیسات و تجهیـزات   ها و اتاق ها، گرمخانه آمیز، به استثناي موتورخانه دوربند فضاهاي مخاطره

شو انتخاب شده و باز بمانند، مشروط بر آنکـه نظـام خودکـار     توانند از نوع خودکار بسته یمکانیکی م
  .بسته شدن آنها مورد تائید مقام قانونی مسئول قرارگیرد

اي نصب و نگهداري شوند که با فرمان  گونه ها باید به شو واقع در دوربند پلکان درهاي خودکار بسته     
. طور همزمان بسته شوند هر طبقه، کلیه درهاي پلکان در تمام طبقات به بسته شدن هریک از آنها در

  .طور همزمان بسته شوند هاي مجزا یا در تمام بنا به توانند به دلخواه در بخش سایر درها می
  

  )تحت نظري(هاي مراقبت بازداشتی  تصرف  3-1-12-2
بـا ضـوابط عمـومی منـدرج در      هاي مراقبت بازداشتی بایـد  هاي خروج در تصرف راه  3-1-12-2-1

  .و ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 9-1-3الی  2-1-3بندهاي 
هایی که به عنوان دسترس خروج یا خروج استفاده  راهروها، مسیرهاي عبور و شیبراه  3-1-12-2-2

  .عرض مفید داشته باشند میلیمتر 1100، باید حداقل شوند می
ي مراقبت بازداشتی، هر طبقه از بنا باید دست کم دو خروج مجزا و دور از ها در تصرف  3-1-12-2-3

همچنین متصرفان هر منطقه دود و هر منطقه حریق باید به دو خروج مجزا و دور از . هم داشته باشد
دهـی متصـرفان در    هر منطقه حریق و هر منطقه دود که به منظور پنـاه . هم دسترسی داشته باشند

  .بینی شده، باید حداقل به یک خروج تائید شده راه داشته باشد یششرایط اضطراري پ
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به بیرون بنا مربوط نیست، باید بـه   هر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، مستقیماً  3-1-12-2-4
هاي روزانه  یک راهروي دسترس خروج متصل باشد و تنها وجود یک فضاي واسطه، مانند اتاق فعالیت

هـاي خـواب و راهروهـاي دسـترس      روهی یا دیگر فضاهاي عمومی، بین اتاقهاي گ یا فضاي فعالیت
گونه فضاهاي واسـطه راه   به این توانند مستقیماً هاي خواب یک نفره می اتاق. خروج، مجاز خواهد بود

  .داشته و با آنها حداکثر تا یک طبقه اختالف سطح داشته باشند
سیرهاي عبور که به عنوان دسترس خروج استفاده راهروها، فضاهاي ارتباطی و دیگر م  3-1-12-2-5

هـا کـه    ها و زنـدان  در بازداشتگاه. متر داشته باشند 15هایی به طول بیش از  بست ، نباید بنشوند می
، استها از بخشی به بخش دیگر، تحت نظر و کنترل نگهبانان  آزادي حرکت محدود و انتقال بازداشتی

  .متر بیشتر باشد 6اید از هاي ذکر شده نب بست حداکثر طول بن
متـر داشـته    15ها نباید مسیر مشترکی به طول بـیش از   هاي دسترسی به خروج راه  3-1-12-2-6

باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شـود، کـه در آن صـورت    
  .متر افزایش یابد 30تواند به  حداکثر طول مسیر مشترك می

در مسیرهاي خروج، وجود یک اتاقک بازرسی مجاز خواهد بود، مشروط برآنکه تدابیر   3-1-12-2-7
  .الزم براي عبور کنترل نشده و بدون مانع متصرفان از درون اتاقک در شرایط اضطراري، اتخاذ شود

هاي مراقبت بازداشتی، فاصله نقاط مختلف تا درهاي دسـترس خـروج یـا     در تصرف  3-1-12-2-8
  :حسب مورد نباید از مقادیري که در زیر مشخص شده بیشتر باشدها،  خروج

  .متر 30طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداکثر ) الف
  .متر 45طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداکثر ) ب
روج، فاصله عبوري از هر نقطه از هر اتاق خواب تا جلوي در همان اتاق در راهـروي دسـترس خـ   ) پ

  .متر 15حداکثر 
توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، مقادیر مندرج  در بناهایی که تماماً :1تبصره 

  .متر افزایش یابد 15توانند حداکثر تا  می "ب"و  "الف"در موارد 
زایش یابد متر اف 30تواند حداکثر به  می“ پ”هاي نوع باز فاصله ذکر شده در بند  در خوابگاه: 2تبصره 

در مواردي که . مشروط برآنکه دیوارهاي دور بند خوابگاه داراي ساختار دودبندي شده باشد
متر بیشتر باشد، حداقل دو در دسترس خروج دور از هم در خوابگاه مورد  15این فاصله از 

  .نیاز خواهد بود
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به عنوان تخلیه خروج توانند  هاي داخلی نمی هاي مراقبت بازداشتی، حیاط در تصرف  3-1-12-2-9
توانند به یک حیاط تخلیه خروج دوربندي شده با دیوار یا حصار منتهـی   ها می خروج. شونداستفاده 

بر حیاط، دیوارهاي خارجی مربوط به همان بنا بوده و برهاي  4بر از  2شوند، مشروط برآنکه حداکثر 
ه به این منظور مورد استفاده واقـع  اي ک هاي دوربندي شده حیاط. دیگر، حصار محوطه به شمار آیند

مترمربع  5/1شوند، باید آنچنان وسعتی داشته باشند که به ازاي هریک از متصرفان تمام بنا، معادل 
  .متري تا دیوارهاي خارجی بنا فراهم باشد 15سطح در فاصله حداقل 

ها  و تمام خروج الزامی نبوده 4-3-1-3هاي مراقبت بازداشتی رعایت بند  در تصرف  3-1-12-2-10
درصد آنها بـه   50مشروط برآنکه حداکثر  ،توانند از طریق تخلیه خروج به بیرون بنا منتهی شوند می

  .اي که با دیوار یک ساعت مقاوم حریق مجزا گردیده، تخلیه شوند منطقه
ا ، باستهاي مراقبت بازداشتی، فضاهایی که فقط مورد استفاده کارمندان  در تصرف  3-1-12-2-11

  .هاي مارپیچ باشند توانند داراي پله می 7-4-4-1-3رعایت ضوابط مندرج در بند 
هاي مراقبت بازداشتی، در دو طرف هر خروج افقی باید به ازاي هـر نفـر،    در تصرف  3-1-12-2-12

  .بینی شود مترمربع سطح پیش 6/0حداقل 
درصد ظرفیـت   100توانند تا  هاي افقی می هاي مراقبت بازداشتی، خروج در تصرف  3-1-12-2-13

خروج مقرر شده را شامل شوند، مشروط برآنکه حداقل یک خروج امن، غیر از خروج افقی از طریـق  
  .دیگر منطقه هاي حریق در دسترس و قابل استفاده باشد

هاي مراقبت بازداشتی باید حـداقل   هاي خواب اشخاص مقیم در تصرف درهاي اتاق  3-1-12-2-14
  .رض مفید داشته باشدع میلیمتر 700

تواننـد بـا قفـل     کننـد، مـی   دهی را به بیرون بنا مربوط می درهایی که فضاهاي پناه 3-1-12-2-15
از راه دور کنترل و بـاز و   16-2-12-1-3درنظرگرفته شوند و قفل آنها مطابق ضوابط مندرج در بند 

مشروط برآنکه کلید آنها همواره توانند قفل کلیدخور داشته باشند،  همچنین این درها می. بسته شود
  .در اختیار و دسترس مأموران مراقب بوده و از بیرون هم قابل بازشدن باشد

هاي خروج باید همـراه بـا    هاي واقع در راه هرگونه نظام کنترل از راه دور براي قفل  3-1-12-2-16
. کـار گرفتـه شـود    ند، بهک موقع آنها را تضمین می هاي که عملکرد درست و باز شدن ب تمهیدات ویژه

دهـی، مسـتلزم    همچنین در مواردي که تخلیه کامل متصرفان یک منطقه حریق به یک فضاي پنـاه 
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قفل کنترل از راه دور باشد، کسب موافقت و تأمین نظریات مقام قانونی مسئول  10بازکردن بیش از 
  .مورد بیشتر شود 2ز، نباید از الزامی است و چنانچه درها با کلید باز شوند، تنوع کلیدهاي مورد نیا

که  شوداي ساخته، نصب و نگهداري  گونه هر در یا قفل که از راه دور باز شود، باید به  3-1-12-2-17
همچنین براي تـأمین انـرژي   . روش دستی یا مکانیکی نیز قابل باز شدن باشد درصورت قطع برق، به

ثانیه پس از قطـع   10تور برق اضطراري که حداکثر بینی ژنرا ها، پیش مورد نیاز این نوع درها یا قفل
الزامی است، مگـر آنکـه در کـل مجموعـه، تعـداد       ،ساعت کار کند 5/1برق وارد مدار شده و حداقل 

  .عدد کمتر باشند 10شوند، از  درهایی که از راه دور کنترل می
ود، نباید درصورت بسته ش درهایی که در شرایط اضطراري قفل آنها از راه دور باز می  3-1-12-2-18

اي باشد که قفل شـدن آن، راه خـروج    گونه شدن تصادفی، دوباره قفل شوند، مگرآنکه موقعیت در به
  .عمومی را مسدود نکند

هـایی کـه    هاي خروج در تمام فضاها و محوطه هاي مراقبت بازداشتی، راه در تصرف  3-1-12-2-19
  و 8-1-3اید داراي عالیـم مناسـب مطـابق بنـدهاي     درمعرض استفاده و دسترس عموم قرار دارند، ب

  .باشند 3-1-9 
  

  هاي تجمعی  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-13
  بر ضوابط عمـومی منـدرج در بنـدهاي    هاي تجمعی باید عالوه هاي خروج در تصرف راه  3-1-13-1
  .اشند، با ضوابط اختصاصی این بخش نیز مطابقت داشته ب9-1-3الی  3-1-2 

  
براساس ضوابط این مقررات، تمام بناهاي تجمعی بر حسب بار متصرف، به سه گروه به   3-1-13-2

  :شوند بندي می شرح زیر دسته
  

  تعداد متصرفان                   بناي تجمعی
  گروه الف        
  گروه ب        
  گروه ج        

  نفر 1000بیش از 
  نفر 1000تا  301
  نفر 300تا  50
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اي بـا ریـل    ، نصب درهاي کشویی یا کرکره"ب"و  "الف"هاي تجمعی گروه  در تصرف  3-1-13-3
بازارهاي (فقط در بناهاي تجاري  "ج"هاي تجمعی گروه  در تصرف. افقی یا عمودي مجاز نخواهد بود

 خـروج اصـلی  / درگـاه ورود  ، استثنائا12ً-2-4-1-3، به شرط رعایت مفاد مندرج در بند )سرپوشیده
  .تواند کرکره یا در کشویی با ریل افقی یا عمودي داشته باشد می
  
  .هاي خروج الزامی نباید داراي قفل باشند هاي تجمعی، درهاي واقع در راه در تصرف  3-1-13-4

نفر، به شرط رعایت مفاد مندرج در بند  500هاي تجمعی با بار متصرف حداکثر  در تصرف: 1تبصره 
  .تواند داراي قفل کلیدخور باشد خروج اصلی می/ ورود، فقط درگاه 7- 2- 1-4- 3

نفر کمتر است، به شرط رعایت  100هاي تجمعی، فضاهایی که بار متصرف آنها از  در تصرف: 2تبصره 
فضاهایی که . توانند درهایی با قفل ساده داشته باشند می 7-2-4-1-3مفاد مندرج در بند 

توانند درهایی با قفل ساده داشـته باشـند،    یز مینفر یا بیشتر باشد ن 100بار متصرف آنها 
مشروط برآنکه طراحی آنها ویژه استفاده درمواقع اضطراري بوده و چگونگی باز شدن زبانه یا 

  .قفل، مورد تائید مقام قانونی مسئول قرارگیرد
  
 11- 2- 4- 1- 3هاي تجمعی، استفاده از درهاي گردان با رعایت مفاد مندرج در بند  در تصرف  3-1-13-5

  .مجاز خواهد بود
  
یا هر وسیله محدود یـا  (هاي ورود و خروج  هاي تجمعی، نصب کنترل کننده در تصرف  3-1-13-6

هاي خروج که به هر ترتیب مانع عملکرد سریع خروج شود و یا  در مسیر راه) ممنوع کننده عبور انسان
  .عرض مقرر شده را کاهش دهد، ممنوع است

  
هاي تجمعی، مانند تئاترها، سینماها و دیگر فضاهاي با عملکـرد   ه از تصرفدر آن گرو  3-1-13-7

، ظرفیت خروج بایـد مطـابق مقـادیر    استطورکلی جایگاه آنها ثابت و ردیف بندي شده  مشابه که به
  .شودالف تعیین -13-1-3مندرج در جدول
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ها یهاي تجمعی برحسب تعداد صندل ظرفیت راه خروج در تصرف  الف- 13- 1-3جدول   
  )ثانیه 200: زمان اسمی تخلیه(

  زمان اسمی تخلیه  ها تعداد صندلی
  )ثانیه(

  عرض مفید راه خروج به ازاي هر صندلی  
  )میلیمتر(

ها و  ها، شیبراه گذرگاه  هاي خروج راه پله و پلکان
  هاي خروج درگاه

بدون محدودیت به 
  هر تعداد

200  5/7  5  

  
اي صورت گیـرد کـه زمـان     گونه هاي خروج باید به حی راههاي تجمعی، طرا در تصرف  3-1-13-8

هاي  هاي بزرگ اپرا و تصرف در تئاترها و سالن. ثانیه تجاوز نکند 200اسمی تخلیه کامل متصرفان، از 
ها در برابر دود، زمان  تواند پس از اطمینان از محافظت جایگاه تجمعی مشابه، مقام قانونی مسئول می

  اسب با تجهیزات حفاظتی، حداکثر در حد مقـادیر مشـخص شـده در جـدول    تخلیه متصرفان را متن
  .ب افزایش دهد-3-1-13 

  
  ها  هاي تجمعی برحسب تعداد صندلی ظرفیت راه خروج در تصرف  ب- 13- 1-3جدول 

  )ثانیه 200بیش از : زمان اسمی تخلیه(
  زمان اسمی  ها تعداد صندلی

  )ثانیه( تخلیه
  )میلیمتر(صندلی  عرض مفید راه خروج به ازاي هر

ها، مسیر افقی  سایر خروج  هاي خروج راه پله و پلکان
  یا شیبدار

2000  200  5/7  5  
5000  260  5  4  

10000  360  5/3  5/2  
15000  460  5/2  2  
20000  560  2  5/1  
  1  5/1  660  یا بیشتر 25000
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ستفاده دست کـم  خروج اصلی با عرض کافی براي ا/ هر تصرف تجمعی باید یک ورود  3-1-13-9
نیمی از کل متصرفان بنا، حداقل برابر یا مجموع عرض مقرر شده بـراي تمـام راهروهـاي ارتبـاطی،     

خروج اصلی باید در تراز تخلیه / این ورود. هاي منجر به خود، داشته باشد پله هاي خروج و راه گذرگاه
هریـک از سـطوح و   . منتهی گـردد به خیابان  خروج واقع شده یا از طریق راه پله یا شیبراه مستقیماً

 50طبقات واقع در تراز غیر تخلیه خروج نیز باید از طریق یک دسترس خروج با ظرفیت کافی براي 
  .خروج اصلی بنا مرتبط شوند/ درصد بار متصرف همان سطح یا طبقه، به ورود

ته یا تشـخیص  خروج اصلی موردي نداش/ هاي تجمعی که طرح ورود در آن گروه تصرف استثنائاً     
هـاي ورزشـی یـا     هـا و محوطـه   موقعیت آن براي متصرفان به سادگی ممکن نباشد، مانند اسـتادیوم 

توانند در پیرامون بنا توزیع شـوند، مشـروط بـر آنکـه      ها می هاي مسافري و نظایر آن، خروج ترمینال
  .رنظر گرفته شوددرصد بیشتر از آنچه براي بار متصرف کل بنا الزم است د 17مجموع ظرفیت آنها 

  
خروج / در هر تصرف تجمعی، هریک از سطوح و طبقات باید عالوه بر دسترسی به ورود  3-1-13-10

مجموع بار متصرف آن سطح یا طبقه  دو سومهاي دیگري با عرض کافـی براي استفـاده  اصلی، خروج
وج اصلی بنـا دور بـوده و از   خر/ ها باید تا حد امکان از یکدیگر و از ورود هریک از خروج. داشته باشد

  .طریق راهروهاي ارتباطی عرضی یا کناري، مطابق ضوابط این مقررات، به تخلیه خروج منتهی شود
شود، عرض هر خروج باید براي استفاده دسـت کـم    درمواردي که فقط دو خروج مقرر می: 1تبصره 

  .نیمی از تعداد کل متصرفان بنا درنظر گرفته شود
خروج اصلی موردي نداشـته یـا تشـخیص    / هاي تجمعی که طرح ورود گروه تصرفدر آن : 2تبصره 

هاي ورزشی  ها و محوطه موقعیت آن براي متصرفان به سادگی ممکن نباشد، مانند استادیوم
توانند در پیرامون بنا توزیع شوند، مشروط  ها می هاي مسافري و نظایر آن، خروج یا ترمینال

درصد بیشتر از آنچه که براي بار متصرف کل بنا الزم است،  17برآنکه مجموع ظرفیت آنها 
  . درنظر گرفته شود

  
راه خروج تا حد امکـان مجـزا و دور از    4باید حداقل  "الف"هاي تجمعی گروه  تصرف  3-1-13-11

راه خروج تا حد امکان مجزا و دور  3باید حداقل  "ب"هاي تجمعی گروه  تصرف. یکدیگر داشته باشند
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صـورت   نفر یا کمتر باشـد، کـه در آن   500ر داشته باشند، مگر آنکه تعداد کل متصرفان بنا از یکدیگ
هـاي خـروج نبایـد از     یک از ایـن راه  عرض مفید هیچ. راه خروج دور از هم نیاز خواهد بود 2حداقل 
بـه دو خـروج مجـزا راه     ، چنانچه مسـتقیماً "ج"هر تصرف تجمعی گروه . کمتر باشد میلیمتر 1100

رد، باید حداقل از طریق دو درگاه جداگانه و دور از هم به راهرو یا فضاي دیگري منتهی شود که آن ندا
  .دشوعنوان دسترس خروج، از دو جهت مختلف به دو خروج مجزا و دور از هم مربوط  راهرو یا فضا به

  
شـتر نباشـد،   نفـر بی  50هایی که بار متصـرف آنهـا از    هاي داخلی یا میان طبقه بالکن  3-1-13-12

  .تواند به طبقه زیر منتهی شود این راه خروج می. توانند فقط یک راه خروج داشته باشند می
نفر باشد، باید حداقل دو  100تا  51هایی که بار متصرف آنها بین  هاي داخلی یا میان طبقه بالکن     

  .زیر منتهی شوندتوانند به طبقه  این دو راه خروج می. راه خروج دور از هم داشته باشند
نفر بیشتر است، یک طبقه مجزا  100هایی که بار متصرف آنها از  هاي داخلی یا میان طبقه بالکن     

هاي خروج به تعداد و عرض کافی درنظر  محسوب شده و باید مطابق ضوابط این مقررات براي آنها راه
  .گرفته شود

  
شوند، باید حداکثر داراي  رو یا درگاه منجر میهایی که در دو انتهاي خود به راه ردیف  3-1-13-13

تعیـین   میلیمتر 300ها حداقل  ها عرض مفید راهروي بین صندلی در این ردیف. صندلی باشند 100
، معادل )هاي پانزدهم به بعد از صندلی(عدد در هر ردیف  14شده و باید به ازاي هر صندلی بیشتر از 

  .بیشتر باشد میلیمتر 550دارد که این عرض از افزایش یابد، اما الزامی ن میلیمتر 8
  
شوند، عرض مفید راهروي  هایی که فقط در یک انتها به راهرو یا درگاه منجر می ردیف  3-1-13-14

عدد  7باید به ازاي هر صندلی بیشتر از ) تعیین شده است میلیمتر 300که حداقل (بین هر دو ردیف 
افزایش یابد، اما لزومی ندارد که این  میلیمتر 15، معادل )دهاي هشتم به بع از صندلی(در هر ردیف 

  . بیشتر باشد میلیمتر 550عرض از 
  
هاي یکسره و بدون دسته  براي تعیین بار متصرف در فضاهایی که نیمکت ها یا صندلی  3-1-13-15

ها  سالن در این. از طول نیمکت، یک نفر متصرف محاسبه خواهد شد میلیمتر 450، به ازاي هر دارند
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چنانچه نیمکت یا سکوها بدون پشتی درنظر گرفته شوند، فاصله پشت تا پشت هر دو ردیف نیمکت یا 
  .کمتر باشد میلیمتر 550سکو نباید از 

  
مجـاز و   "بـاز و بسـته شـو   "هـاي   هـاي تحریـر بـا دسـته     هاي تجمعی، صندلی در تصرف  3-1-13-16

از بودن، دسته تحریر آنها با تمام ضـوابط مربـوط بـه حـداقل     استفاده نخواهد بود، مگرآنکه در حالت ب قابل
. فاصله مفید بـین دو ردیـف صـندلی پشـت سـر هـم، منـدرج در ایـن مقـررات مطابقـت داشـته باشـند            

  . هاي با دسته ثابت نیز فقط در صورت تطبیق با همین ضوابط، قابل استفاده و مجاز خواهند بود صندلی
  
ها باید به یک راهروي عرضی، یا به یک در یا یک راهرو  صندلی راهروهاي بین ردیف  3-1-13-17

  .ها که به یک خروج دسترسی دارد منتهی شوند میانی صندلی
  
  . متر است 6بست،  هاي بن هاي تجمعی، حداکثر طول مجاز ردیف در تصرف  3-1-13-18

حـداکثر تعـداد   بست پـذیرفتنی اسـت، مشـروط برآنکـه      هاي بن طول بیشتر نیز براي ردیف :تبصره
عدد تجاوز نکرده و براي  24بست قرار دارند، از  هایی که بین راهرو و انتهاي ردیف بن صندلی
به عرض  میلیمتر 6به ازاي هر صندلی ) شمارش از انتهاي ردیف(هاي هشتم به بعد  صندلی

  .اضافه شود) میلیمتر 300(مفید ردیف 
  
ها همانند تئاتر و نظایر آن است، حداقل عرض  دلیهایی که ترتیب چیدن صن در جایگاه  3-1-13-19

  :مفید راهروها باید حسب مورد از مقادیر زیر کمتر نباشد
  میلیمتر؛ 1200ها در هر دو طرف آنها قرار دارند،  راهروهایی که صندلی/ درمورد پله) الف

  لیمتر؛می 900ها فقط در یک طرف آنها قرار دارند،  راهروهایی که صندلی/ درمورد پله) ب
  میلیمتر؛ 1050ها در دو طرف آنها قرار دارند،  درمورد راهروهاي افقی یا شیبداري که صندلی) پ
  میلیمتر؛ 900ها فقط در یک طرف آنها قرار دارند،  درمورد راهروهاي افقی یا شیبداري که صندلی) ت
پناه تا  انداز یا جان شوند، فاصله بین دست بندي می انداز بخش درمورد راهروهایی که توسط دست) ث

  .میلیمتر 600ها،  صندلی
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شوند، عرض مقرر شـده   هاي غیرثابت در مرز راهروها چیده می درمواردي که صندلی  3-1-13-20
  :براي راهروها باید مطابق مقادیر مشخص شده در زیر افزایش یابد

  میلیمتر؛ 500شود،  درمواردي که فقط در یک طرف راهرو صندلی چیده می )الف
  .میلیمتر 950شود،  درمواردي که در هر دو طرف راهرو صندلی چیده می )ب
  
اي انتخاب شود که  گونه ها باید به هاي تجمعی، موقعیت و تعداد خروج در تمام تصرف  3-1-13-21

متر بیشتر نباشد، مگرآنکه تمام بنا به  60حداکثر طول دسترس خروج از هر نقطه بنا تا یک خروج، از 
متـر   75تواند به حداکثر  ده خودکار تائید شده مجهز شود، که در آن صورت این طول میشبکه بارن

  .افزایش یابد
  
هاي تجمعی، طبقه یا ترازي که ورودي اصلی  براساس ضوابط این مقررات، در تصرف  3-1-13-22

  .بنا در آن قراردارد، تراز تخلیه خروج محسوب خواهد شد
  
) تراس(ورودي اصلی در بیرون بناي یک تصرف تجمعی، ایوان  در مواردي که جلوي  3-1-13-23

تر از تراز ورودي اصلی، تراز سطح کـف   قرارگرفته باشد، چه در سطحی باالتر و چه در سطحی پائین
  :تواند به عنوان تراز تخلیه خروج محسوب شود، مشروط برآنکه این ایوان می

ایـن  . هاي منتهی به خود، طول داشـته باشـد   وجبرابر مجموع عرض خر حداقلایوان مورد نظر، ) الف
  .کمتر باشد میلیمتر 1500شود، در هر حال نباید از  طول که به طور موازي با بنا اندازه گرفته می

ایـن   .هاي منتهی به خود، عرض داشـته باشـد   برابر مجموع عرض خروج حداقلایوان مورد نظر، ) ب
  .متر کمتر باشد 3در هر حال نباید از شود،  عرض که عمود بر بنا اندازه گرفته می

باید مطابق ضوابط مربـوط بـه    ،کنند هاي الزامی که این ایوان را به سطح زمین مربوط می پلکان )پ
متر با بنـا   3از نوع محافظت شده بوده یا حداقل  6-3-4-1-3هاي خارجی مندرج در بند  پلکان

  .فاصله داشته باشند
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باید دور تا  ،هایی که باالتر از طبقه اصلی تصرف تجمعی قرارگیرند نها و بالک جایگاه  3-1-13-24
 میلیمتـر  650اي بـه ارتفـاع حـداقل     هاي مشرف به سالن اصلی یا تاالر، داراي دیواره یا نرده دور لبه
نسبت  میلیمتر 750با اختالف ارتفاع بیش از (همچنین، هر ردیف صندلی که در کنار پرتگاه . باشند

  .اي با همین ارتفاع داشته باشد قرارگیرد نیز باید نرده) یبه کف پائین
و  میلیمتر 900حداقل ) روي عرض راهرو هروب(هاي انتهاي راهروهاي افقی یا شیبدار  ارتفاع نرده     

  .خواهد بود میلیمتر 1050راهروها حداقل / هاي انتهاي پله ارتفاع نرده
ارتفـاع باشـند، مگرآنکـه پشـتی      میلیمتر 650با حداقل اي  راهروهاي عرضی نیز باید داراي نرده    

  .از کف راهروهاي عرضی باالتر واقع شود میلیمتر 600هاي ردیف جلو، دست کم  صندلی
  
هاي خروج باید داراي روشنایی  هاي تجمعی، راه براساس ضوابط این مقررات، در تصرف  3-1-13-25

  .باشند 9-1-3و  8-1-3کافی و عالئم مناسب مطابق بندهاي 
  
  .هاي تجمعی، تدارك روشنایی اضطراري الزامی است در تصرف  3-1-13-26
  
  اي حرفه/هاي اداري هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-14
  اي باید با ضوابط عمومی مندرج در بنـدهاي حرفه/ هاي اداري هاي خروج در تصرف راه  3-1-14-1
  .صاصی این بخش مطابقت داشته باشند، و نیز ضوابط اخت9-1-3الی  3-1-2 

  
هاي خروج  عنوان راه هاي داخلی چنانچه به ها و شیبراه اي، پلکان حرفه/ در بناهاي اداري  3-1-14-2

دوربندي  3-3-3-1-3الزامی براي بیش از یک طبقه مورد استفاده قرارگیرند، باید مطابق ضوابط بند 
  .شوند

  
چنانچه فقط به ) ها زیرزمین(همکف  هتر از طبق اي، طبقات پائین حرفه/ در بناهاي اداري  3-1-14-3

اي تصرف  حرفه/ و به عنوان اداري شوندموتورخانه و دیگر تسهیالت خدماتی بنا استفاده / عنوان انباري
  .داشته باشند 17-1-3هایی مطابق ضوابط مندرج در بند  توانند خروج نشوند، می
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اي، نصب قفل کلیدخور روي درهاي راه خروج به استثناي  فهحر/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-4
خروج، درهایی هستند که به ضرورت / درهاي اصلی ورود. خروج مجاز نخواهد بود/درهاي اصلی ورود

 7-2-4-1-3این درها نیز فقط با رعایت ضوابط مندرج در بند. نوع تصرف باید در موقع کار باز باشند
  .ه باشندتوانند قفل کلیدخور داشت می
  
هاي مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند  اي، استفاده از پله حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-5
  .مجاز خواهد بود 3-1-4-4-7
  
هاي  ها و شبکه اي، استفاده از درهاي کشویی افقی یا کرکره حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-6

مجـاز   12-2-4-1-3الزامی، با رعایت ضوابط مندرج در بند عنوان بخشی از راه خروج  با ریل قائم به
  .خواهد بود

  
 1120اي، عرض مفید هیچ قسـمت از راه خـروج نبایـد از     حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-7

  .کمتر درنظر گرفته شود میلیمتر
  
بر همتراز مع(هاي طبقه همکف  اي، مجموع ظرفیت خروج حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-8

هاي مقـرر شـده    باید برابر ظرفیت الزم براي بار متصرف این طبقه به اضافه مجموع ظرفیت) عمومی
  .هاي خروج منتهی به طبقه همکف درنظر گرفته شود ها و شیبراه براي پلکان

  
اي، هر فضا در هر طبقه از بنـا، از جملـه طبقـات زیـر همکـف،       حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-9

  .، تأمین حداقل دو خروج مجزا براي آن الزامی خواهد بودشوداي استفاده  حرفه/ اي مقاصد اداريچنانچه بر
نفر می تواند فقط به یک خروج دسترسی  100هر اتاق یا فضا با متصرفانی به تعداد کمتر از  :تبصره

  :داشته باشد، مشروط برآنکه
رون بنا منتهی شده و مجموع طول راهی که به بی خروج موردنظر در تراز تخلیه خروج، مستقیماً )الف

  . متر بیشتر نشود 30شود، از  از هر نقطه اتاق یا فضا از طریق این خروج تا بیرون بنا پیموده می
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متر بـا آن اخـتالف    5/4توانند  اند، حداکثر می گونه فضاها در طبقه خروج واقع نشده چنانچه این )ب
دوربنـدي   لکان مورد استفاده در مسیر خروج باید کـامالً ارتفاع داشته باشند، که در این صورت پ

  .هاي بنا جدا شود و هیچگونه بازشوي اضافی نداشته باشد شده و از سایر قسمت
  
متـر   6بستی به طـول بـیش از    اي، هیچ راهرویی نباید بن حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-10

ودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت داشته باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خ
  .متر باشد 15تواند  ها می بست حداکثر طول بن

  
متر داشـته   23هاي مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بیش از  هاي خروج دسترس  3-1-14-11

باشند، مگرآنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظـت شـود، کـه در آن صـورت     
  .متر افزایش یابد 30تواند حداکثر به  این طول می ائاًاستثن

  
متر خواهدبود،  60اي، حداکثر طول مجاز دسترس خروج،  حرفه/ هاي اداري در تصرف  3-1-14-12

، این مگرآنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت استثنائاً
  .تر افزایش یابدم 90تواند حداکثر به  طول می

  
هایی از آنها، حسب موارد مشخص شده در زیر باید  اي یا بخش حرفه/ هاي اداري تصرف  3-1-14-13

  :داراي روشنایی اضطراري باشند
  .یا چند طبقه باالتر از تراز تخلیه خروج باشد 2بنا داراي ) الف

  .شوندیا بیشتر، استفاده متصرف  100تر از تراز تخلیه خروج براي  طبقات باالتر یا پائین) ب
  .متصرف یا بیشتر، مورد استفاده قرارگیرد 1000کل بنا براي ) پ
  .بدون پنجره طراحی شده باشند اي در زیرزمین واقع شده، یا اصوالً حرفه/ فضاهاي مورد استفاده اداري) ت
  
عالئـم مناسـب    هاي خروج باید داراي روشنایی کافی و اي، راه حرفه/ در بناهاي اداري  3-1-14-14

  .مطابق ضوابط این مقررات باشند
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نفر در هر طبقه  30کم خطر که تعداد متصرف کمتر از اي  حرفه/ هاي اداري درتصرف  3-1-14-15
  .مجاز خواهد بود 2-10-1-3باشد، درصورت تائید مقام قانونی مسئول استفاده از بند  می

  
  تجاري/ کسبیهاي  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-15
  تجاري باید با ضوابط عمومی مندرج در بنـدهاي / هاي کسبی هاي خروج در تصرف راه  3-1-15-1
  .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند9-1-3تا  3-1-2 

  
هـاي   هـا یـا شـیبراه    تجاري بیش از یک طبقه، تمام پلکان/ هاي کسبی در همۀ تصرف  3-1-15-2

هایی که فقط یک طبقـه   پلکان. ، باید دوربندي شوندشوند مینوان راه خروج استفاده داخلی که به ع
  .نیاز به دوربندي نخواهند داشت ،دهند زیرزمین را به همکف ارتباط می

  
درمواردي که به دلیل موقعیت و شیب زمین و نیز مشخصات طراحی بنا، طبقـه روي    3-1-15-3

به معبر عمومی مرتبط شود، درگاه  ق یک درگاه خروج مستقیماًراز و از طریمتهمکف با بیرون بنا ه
چنانچـه  . ر گیـرد اسـتفاده قـرا   مـورد  تواند به عنوان خروج افقی براي طبقه مربوط به خود مزبور می

خروج اصلی نیز قابل استفاده باشند، طبقه / اي باشد که به عنوان ورود گونه ها به گونه درگاه موقعیت این
شمار آمده و از لحاظ خروج، تابع تمام ضوابط مشروح در این مقـررات   طبقه همکف به عنوان مزبور به

  .مربوط به طبقات همکف خواهد بود
  
خروج، استفاده از درهاي / هاي اصلی ورود تجاري، درمورد درگاه/ هاي کسبی در تصرف  3-1-15-4

  .از خواهد بودمج 7-2-4-1-3داراي قفل کلیدخور به شرط رعایت ضوابط مندرج در بند 
  
هـاي   تجاري، استفاده از درهاي کشویی افقی و درهـا و کرکـره   /هاي کسبی در تصرف  3-1-15-5

  .مجاز خواهد بود 12-2-4-1-3ایمنی قائم، با رعایت ضوابط مندرج در بند 
  
هاي مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در  تجاري، استفاده از پلکان/ هاي کسبی در تصرف  3-1-15-6

  .مجاز خواهد بود 7-4-4-1-3بند 
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هاي طبقه همکف باید برابر ظرفیت الزم براي بار  ها، مجموع ظرفیت خروج در فروشگاه  3-1-15-7
هـاي منتهـی بـه     ها و شیبراه هاي مقرر شده براي پلکان متصرف این طبقه، به اضافه مجموع ظرفیت

  .طبقه همکف درنظر گرفته شود
  
جاري، هر طبقه و هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات زیـر  ت/ هاي کسبی در تصرف  3-1-15-8

  .همکف، باید حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد
مترمربع، چنانچه طول دسـترس   280هاي یک طبقه با مساحت خالص حداکثر  در فروشگاه :تبصره

ن بود و درمواردي کـه تمـام ایـ    متر باشد، داشتن یک خروج مجاز خواهد 23خروج حداکثر 
متر  30تواند به حداکثر  طبقه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می

  .افزایش یابد
  
متر داشته باشند، مگر آنکه  23هاي خروج نباید مسیر مشترکی با طول بیش از  دسترس  3-1-15-9

تواند به  ن طول میتمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت ای
  .متر افزایش یابد 30حداکثر 

  
متـر بیشـتر باشـد،     30تجاري، طول دسترس خـروج نبایـد از   / هاي کسبی در تصرف  3-1-15-10

تواند  مگرآنکه بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت این طول می
  .متر افزایش یابد 60به حداکثر

  
هـا، بایـد معـادل عـرض      ها، حداقل عرض مفید راهروهاي منجر به خروج ر فروشگاهد  3-1-15-11

  .کمتر نباشد میلیمتر 900ها بوده و از  خروج
  
هاي با مساحت خالص بیش از  طبقه، همچنین در فروشگاه 3هاي بیش از  در فروشگاه  3-1-15-12

خروج منجر شود، در هـر طبقـه   به یک  مترمربع، تأمین حداقل یک راه ارتباطی که مستقیماً 2800
  .کمتر درنظر گرفته شود میلیمتر 1500عرض این راه نباید از . ضروري خواهد بود
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در مواردي که درهاي ورود مشتریان، فقط در یک بر یـا یـک دیـوار خـارجی بنـا درنظـر         3-1-15-13
  . دیوار تأمین گردد مجموع عرض خروج مقرر شده براي بنا باید در همان دو سوم شود، حداقل گرفته می

  
ها باید موقعیتی داشته باشند که بـراي   نیمی از خروج حداقلهاي بزرگ،  در فروشگاه  3-1-15-14

دسترسی به آنها نیازي به عبور از میان راهروهاي کنترل و پرداخت بهاي اجناس نباشد و به هر حال 
  .ها را مانع شود هاي دسترسی به خروج هیچ عاملی نباید راه

  
هاي دستی و نظـایر آن بـراي حمـل کـاال در اختیـار مشـتریان        در مواردي که چرخ  3-1-15-15

گیرد، باید تدابیر کافی به منظور حرکت و توقف آنها اتخاذ شود تا احتمال مسدود  میها قرار  فروشگاه
  .هاي خروج به حداقل ممکن کاهش یابد شدن راه

  
درصد  50بارنده خودکار تائید شده محافظت شود،  درمواردي که تمام بنا توسط شبکه  3-1-15-16

از طریق یک راهروي تخلیه خروج به بیرون بنا ) طبقه همکف(توانند در تراز تخلیه خروج  ها می خروج
  . متر بیشتر نباشد 15تخلیه شوند، مشروط بر آنکه طول تخلیه خروج از 

  
داراي روشنایی کافی و عالیم مناسب هاي خروج باید  تجاري، راه/ هاي کسبی در تصرف  3-1-15-17

 هـاي فروشـگاه کـامالً    هایی که از تمام بخش در مورد خروج. باشند 9-1-3و  8-1-3مطابق بندهاي 
  .گذاري نخواهد بود نیاز به عالمت آشکار و قابل تشخیص باشند، استثنائاً

  
از یک طبقه، باید مترمربع یا بیش  280هاي با مساحت خالص بیش از  تمام فروشگاه  3-1-15-18

  .داراي تسهیالت روشنایی اضطراري باشند
  
که بار متصرف  طبقه روي همکف، درصورتی 2در بناهاي تجاري کم خطر حداکثر تا   3-1-15-19

توان یک پلکان خروج درنظـر   نفر نباشد، با تائید مقام قانونی مسئول می 50مجموع طبقات بیش از 
  .گرفت
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که طبقات فوقانی به منظوري غیرتجـاري مـورد اسـتفاده     اري درصورتیهاي تج در تصرف  3-1-15-20
  .ها باید مستقیماً و بدون بخش تخلیه خروج، به بیرون از بنا باز شوند درصد از خروج 50قرارگیرد، حداقل

  
  هاي صنعتی  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-16
د حسب مـورد بـا ضـوابط عمـومی منـدرج در      هاي صنعتی بای هاي خروج در تصرف راه  3-1-16-1

  .و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند 9-1-3تا  2-1-3بندهاي 
  
نفر تجـاوز ننمایـد،    50مخاطره و معمولی، چنانچه بار متصرف از  هاي صنعتی کم در تصرف  3-1-16-2

مجـاز   12- 2- 4- 1- 3نـدرج در بنـد   هاي خروج، با رعایت ضـوابط م  استفاده از درهاي کشویی افقی در راه
  .خواهد بود

  
 7- 4- 4- 1- 3هاي مارپیچ با رعایت ضوابط منـدرج در بنـد    هاي صنعتی، استفاده از پله در تصرف  3-1-16-3

  .مجاز خواهد بود
  
هاي افقی با دو در حریق محافظت شـوند، فقـط    هاي صنعتی، چنانچه خروج در تصرف  3-1-16-4

ایـن در  . شو باشد تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته می) یر خروجنخستین در مس(یکی از درها 
طور خودکار بسته  طور معمول بازمانده و فقط درصورت وقوع حریق با فرمان تشخیص دهنده دود به به

در بعـدي  . نظام خودبسته شوي این درها باید مورد تائید کارشناس حفاظت از حریق باشـد . شود می
  . شو باشد تهباید از نوع خودبس

  
متصـرف مجـاز    3هاي صنعتی، نردبان فرار از حریق براي اسـتفاده حـداکثر    در تصرف  3-1-16-5

  .خواهد بود، مشروط برآنکه ساختار، چگونگی نصب و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول باشد
  
فرار تائید شـده، بـه    توان از سرسره هاي می هاي صنعتی پرمخاطره، استثنائاً در تصرف  3-1-16-6

د، مشروط برآنکه تمام متصرفان با این وسایل آشنایی کامل یافته و کرعنوان خروج اضطراري استفاده 
  .طور منظم با آنها تمرین فرار کنند به
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هاي خروج، از ابتداي دسترس تا انتهاي  هاي صنعتی، حداقل عرض مفید راه در تصرف  3-1-16-7
  .کمتر باشد میلیمتر 1100تخلیه خروج، نباید از 

  
تر  هاي صنعتی، براي هر طبقه یا هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات پائین در تصرف  3-1-16-8

، باید حداقل دو خروج دور از هم تدارك شوند میاز تراز تخلیه خروج که براي مقاصد صنعتی استفاده 
متـر   15دسترس خروج، حداکثر از شود، مگرآنکه تصرف از نوع کم مخاطره یا معمولی بوده و طول 

  .بیشتر نباشد
  
نفر بیشتر  500هاي صنعتی، براي هر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از  در تصرف  3-1-16-9

  .، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود2-6-1-3باشد، باید به تعداد مشخص شده در بند 
  
هـایی تـدارك شـوند کـه      ایـد در محـل  هـا ب  هاي صنعتی پرمخاطره، خروج در تصرف  3-1-16-10

هـاي صـنعتی    در تصـرف . هاي آنها داراي جهـات مختلـف و بـدون مسـیر مشـترك باشـند       دسترس
  .متر مسیر مشترك داشته باشند 15توانند حداکثر  هاي خروج می مخاطره یا معمولی، دسترس کم
  
ه باشـد و در سـایر   بستی نباید وجود داشـت  هاي صنعتی پرمخاطره، هیچ بن در تصرف  3-1-16-11

  .متر داشته باشند 15ها نباید طولی بیش از  بست هاي صنعتی، بن تصرف
  
در . متر بیشتر شود 23هاي صنعتی پرمخاطره، طول دسترس خروج نباید از  در تصرف  3-1-16-12

متر افزایش  120تواند حداکثر به  مخاطره یا معمولی، طول دسترس خروج می هاي صنعتی کم تصرف
  :مشروط برآنکه شرایط ذیل تحقق یابد یابد،
  .بنا فقط داراي یک طبقه باشد) الف

نحوي که درصورت بروز  تدابیر فنی و مهندسی کافی براي تهویه دود و حرارت اتخاذ شده باشد، به) ب
از کف بنـا، از   میلیمتر 1800اي به ارتفاع حداقل  حریق، در تمام طول مسیرهاي خروج، محدوده

  .هاي امن برسانند راحتی خود را به خروج ن بماند تا متصرفان بتوانند بهآتش و دود مصو
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هاي خودکار اطفاي حریق تائید شده،  تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده یا دیگر شبکه) پ
  .محافظت شود

همان اي طرح و به  مخاطره یا معمولی که براي منظور ویژه هاي صنعتی کم درمورد آن دسته از تصرف
طور نسبی کم بوده و بیشـترین سـطح    گیرند، چنانچه بار متصرف نیز به هدف مورد استفاده قرار می

 "پ"تـا   "الـف "بدون رعایـت مـوارد    ها اختصاص یافته باشد، استثنائاً آالت و دستگاه کف، به ماشین
ام بنـا توسـط   متر افزایش یابد و چنانچه تمـ  90تواند حداکثر به  الذکر، طول دسترس خروج می فوق

  .متر افزایش یابد 120تواند حداکثر به  شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می
  
هاي صنعتی، باید از تسهیالت روشنایی اضطراري برخوردار باشـند، مگـر    تمام تصرف  3-1-16-13

هـاي خـروج از طریـق     آنکه ساعات فعالیت و تصرف بنا منحصر به روز بوده و روشنایی الزم براي راه
  .ها تأمین شودنورگیرهاي سقفی یا پنجره

  
هاي صنعتی باید داراي روشنایی کافی و عالیم مناسب مطابق  هاي خروج در تصرف راه  3-1-16-14

  .باشند 9-1-3و  8-1-3بندهاي 
  
  هاي انباري  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصی راه  3-1-17
هاي انباري باید حسب مورد با ضوابط عمومی مندرج در بندهاي  فهاي خروج در تصر راه  3-1-17-1
  .، و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند9-1-3الی  3-1-2
  
نفر، استفاده از درهاي کشویی افقی در  50هاي انباري با بار متصرف حداکثر  در تصرف  3-1-17-2
  . مجاز خواهد بود 12-2-4-1-3بند  هاي خروج، با رعایت ضوابط مندرج در راه
  
  هاي مـارپیچ بـا رعایـت ضـوابط منـدرج در بنـد       هاي انباري، استفاده از پله در تصرف  3-1-17-3
  .مجاز خواهد بود 3-1-4-4-7 
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هاي افقی با دو در حریق محافظت شوند، نخستین  هاي انباري، چنانچه خروج در تصرف  3-1-17-4
طور معمول باز بوده و  که به شودشو انتخاب  ی افقی خودکار بستهتواند از نوع کشوی در مسیر خروج می

در بعدي باید از نوع خودبسته . شود طور خودکار بسته می با فرمان گرفتن از تشخیص دهنده حریق به
  . نظام خودبسته شوي این درها باید مورد تائید کارشناس حفاظت از حریق باشد. شو باشد

  
متصرف مجاز  3اري، نصب نردبان فرار از حریق براي استفاده حداکثر هاي انب در تصرف  3-1-17-5

  .خواهد بود، مشروط برآنکه طرح، ساخت، اجرا و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول قرار گیرد
  
هاي انباري، حداقل عرض مفید از ابتداي دسترس تا انتهاي تخلیـه خـروج،    در تصرف  3-1-17-6

  .کمتر باشد یمترمیل 1100نباید از 
  
دو راه  حـداقل ، باید شودهر بنا یا هر بخش از یک بنا که براي مقاصد انباري استفاده   3-1-17-7

  .خروج دور از هم داشته باشد
مخاطره، براي هر طبقه یا بخشی از آن، تدارك یک خروج مجـاز   هاي انباري کم در تصرف: 1تبصره 

  .خواهد بود
ي با مخاطره معمولی، تدارك یک خروج براي هر طبقه یا بخشی از آن هاي انبار در تصرف: 2تبصره 

متر در بناهاي بـدون   15مجاز خواهد بود، مشروط برآنکه طول دسترس خروج، حداکثر از 
متر در بناهایی که توسط شبکه بارنده خودکار تائید  30شبکه بارنده خودکار و حداکثر از 

  .شوند، بیشتر نشود شده محافظت می
  
نفر بیشتر  500هاي انباري، براي هر طبقه یا بخشی از آن که بار متصرف از  در تصرف  3-1-17-8

  .، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود2-6-1-3باشد، باید به تعداد مشخص شده در بند 
  
شـوند کـه    بینـی  پـیش هـایی   ها باید در محـل  هاي انباري پرمخاطره، خروج در تصرف  3-1-17-9

بست و بدون مسیر مشـترك   ها از هر نقطه، داراي جهات مختلف، بدون راهروهاي بنهاي آن دسترس
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متر مسیر  15توانند حداکثر  هاي خروج می هاي انباري با مخاطره معمولی، دسترس در تصرف. باشند
مشترك داشته باشند، چنانچه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول 

از مقررات ایـن بنـد    مخاطره، استثنائاً هاي انباري کم تصرف. متر افزایش یابد 30د به حداکثر توان می
  .بود  معاف خواهند

  
ترین خروج، نباید  هاي خروج از هر نقطه تا نزدیک هاي انباري، طول دسترس در تصرف  3-1-17-10
  .متر بیشتر باشد 60از 

ارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، طول دسترس توسط شبکه ب در بناهایی که تماماً: 1تبصره 
  .متر افزایش یابد 120تواند به حداکثر  خروج می

  .هاي خروج محدودیتی ندارد مخاطره، طول دسترس هاي انباري کم در تصرف: 2تبصره 
هاي خروج در آن  ، طول دسترسشودمنظور انبار کاالهاي پرمخاطره استفاده  هر فضا که به: 3تبصره 

متر بیشتر باشد، مگر آنکه تمام فضا توسط شبکه بارنده خودکـار   23هیچ نقطه نباید از  از
متر  30تواند حداکثر به  که در آن صورت طول دسترس خروج می ،تائید شده محافظت شود

  .افزایش یابد
  
نکه هاي انباري باید از تسهیالت روشنایی اضطراري برخوردار باشند، مگر آ تمام تصرف  3-1-17-11

هاي خروج، توسط نورگیرهاي  ساعات فعالیت و تصرف آنها منحصر به روز بوده و روشنایی مورد نیاز راه
  .طور معمول مورد تصرف و استفاده انسان نباشند سقفی یا پنجره به خوبی تأمین شود، یا آنکه به

  
الیم مناسب مطابق هاي خروج باید داراي روشنایی کافی و ع هاي انباري، راه در تصرف  3-1-17-12

  .باشند 9-1-3و  8-1-3بندهاي 
  
  هاي بلند   ضوابط اختصاصی ساختمان  3-1-18
براساس ضوابط این مقررات، هر بنایی که فاصله قائم بین تراز کف باالترین طبقه قابل   3-1-18-1

قـانونی   نشانی که به تائید مقام هاي آتش مناسب ترینسطح قابل دسترس براي ماشینتصرف، تا تراز 
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متر بیشتر باشد، عمارت بلند محسوب شده که عـالوه بـر ضـوابط اختصاصـی      23مسئول برسد و از 
  .، تابع ضوابط این بخش نیز خواهد بود)17-1-3تا  10-1-3مندرج در بندهاي( مربوط به تصرف خود

  
هـاي   بـرج گیرند و نیـز   طور معمول مورد تصرف انسان قرار نمی هاي مرتفع که به سازه  3-1-18-2

نفر یـا کمتـر، مشـمول مقـررات ایـن بخـش        5ها و نظایر آنها با بار متصرف  نگهبانی و کنترل، مناره
  . نخواهند بود

  
عـرض مفیـد    میلیمتر 1100هاي خروج باید حداقل داراي  هاي بلند، راه در ساختمان  3-1-18-3

  .باشد  مقرر شده باشند، مگرآنکه در ضوابط اختصاصی تصرف، عرض بیشتري براي راه خروج
  
هاي بلند، براي هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه، از جمله طبقـات زیـر    در ساختمان  3-1-18-4

  .طبقه تخلیه خروج، تأمین حداقل دو خروج مجزا و تا حد امکان دور از هم الزامی است
  
رف آن از هاي بلند، براي هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه که بـار متصـ   در ساختمان  3-1-18-5

، خروج مجزا و دور از هـم درنظـر   2-6-1-3نفر بیشتر باشد، باید به تعداد تصریح شده در بند  500
  .گرفته شود

  
د شواي انتخاب  گونه ها باید به شود، موقعیت خروج درمواردي که چند خروج مقرر می -3-1-18-6

البته در ابتداي دسترس . باشدکه براي دسترسی به هر خروج، راهی مجزا و در جهتی جداگانه فراهم 
  .متر مجاز است 15ها از هر نقطه، مسیر مشترك به طول حداکثر  خروج

  
هاي خـروج مجـاز    متر در راه 15بستی با طول بیش از  هاي بلند، هیچ بن در ساختمان  3-1-18-7

  .نخواهد بود
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، مگر آنکه تمام استمتر  30هاي بلند، حداکثر  هاي خروج در ساختمان طول دسترس  3-1-18-8
توانـد بـه    بنا یا سازه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، در آن صورت ایـن طـول مـی   

  .متر افزایش یابد 45حداکثر 
  
هاي خروج باید روشنایی کافی و عالیم مناسب، مطابق ضوابط  هاي بلند، راه در ساختمان  3-1-18-9

  .این مقررات داشته باشند
  
هاي خروج باید به روشنایی اضطراري مجهز باشند، مگرآنکه  هاي بلند، راه در ساختمان  3-1-18-10

هاي خروج از روشنایی طبیعی کافی  ، در آن صورت اگر راهشوندساختمان فقط در ساعات روز استفاده 
  .نظر نمود توان از روشنایی اضطراري صرف برخوردار باشند، با موافقت کتبی مقام قانونی مسئول، می

  
هاي بارنده خودکار تائیـد شـده مجهـز بـه      هاي بلند باید توسط شبکه همه ساختمان  3-1-18-11

هاي استاندارد، نصب شده  ها باید مطابق روش این شبکه. هاي نظارت الکتریکی محافظت شوند سیستم
  .و در هر طبقه داراي شیر کنترل و وسایل کنترل جریان آب باشند

  
هاي بلند، عالوه بر شبکه هشدار حریق، نصب شـبکه اعـالم حریـق نیـز      در ساختمان  3-1-18-12

  .ها باید به تائید مقام قانونی مسئول برسند این شبکه. ضروري است
  
نشـانی و نجـات، داراي    منظور استفاده مأموران آتش هاي بلند، باید به تمام ساختمان  3-1-18-13

یستم بین ایستگاه مرکزي کنتـرل، اتاقـک هـر    سیستم کنترل ارتباط تلفنی دوسویه باشند و این س
آسانسور، سرسراهایی که آسانسورها در آن قرار دارند و تمام طبقاتی که توسط پلکان خروج به هـم  

نشانی بتواند به  در مواردي که سیستم ارتباط رادیویی سازمان آتش. شوند، ارتباط برقرار کند مربوط می
نظـر   توان از نصب چنین تجهیزاتی صرف می رار گیرد، استثنائاًعنوان معادل این سیستم مورد تائید ق

  .نمود
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هر عمارت بلند، باید به مولد نیروي برق دوم که همواره آماده استفاده است و حداقل   3-1-18-14
. نماید، مجهـز باشـد   نشانی در هنگام حریق قابل استفاده می یکی از آسانسورها را براي ماموران آتش

یرو باید براي کارکرد همزمان و تأمین همه تجهیزاتی که در زیر نامبرده شده، کافی و ظرفیت مولد ن
  :مناسب باشد

  شبکه روشنایی اضطراري )الف
  هاي هشدار و اعالم حریق شبکه )ب
  هاي آتش نشانی ساختمان پمپ )پ
  تجهیزات ایستگاه کنترل مرکزي )ت
اي که در صورت لزوم بتوان نیروي  گونه به(ا یکی از آسانسورهاي مربوط به همه طبقات بن حداقل )ث

  .)مورد نیاز آن را به هریک از دیگر آسانسورها منتقل نمود
  تجهیزات مکانیکی مانع دود در دوربندها )ج
  هاي بسته ها و پله سیستم تهویه پارکینگ) چ
  
که محل  هاي بلند باید داراي یک ایستگاه کنترل مرکزي در یک اتاق تمام ساختمان  3-1-18-15

در این ایستگاه بایـد بتـوان بـه کمـک نشـانگرهاي      . کند، باشند نشانی تعیین می آن را سازمان آتش
الکترونیک، همه تجهیزات و تأسیسات ارتباطی، حفاظتی، ایمنـی و مخـابراتی موجـود در بنـا را بـه      

  .درستی کنترل نمود
  
  نشانی ضوابط اختصاصی استقرار خودروهاي آتش  3-1-19
متر  6متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر  23براي ساختمان هاي با ارتفاع کمتر از   3-1-19-1

  . باشد متر می 8متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر  23هاي با ارتفاع بیش از  و براي ساختمان
  

براساس  هاي با یک یا دو خانوار حداقل عرض معبر با تائید نهاد قانونی مسئول،براي ساختمان: تبصره
  .گردد المللی تعیین می کدها و استانداردهاي معتبر بین
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تـوان   نشانی کـافی نباشـد، مـی    که عرض معبر براي استقرار خودروهاي آتش درصورتی  3-1-19-2
  :با شرایط زیر درنظر گرفت) مانند حیاط(فضایی در فضاي باز مجاورت ساختمان 

 .متر باشد 6نشانی باید  قرار خودروهاي آتشحداقل عرض در ورودي فضاي مجاور جهت است )الف

   .توانند کشویی یا لوالیی باشند درهاي مذکور می )ب
  . اي باشد که یک نفر بتواند آن را باز کند گونه طراحی در باید به )ج
با تائید مقام (نشانی درنظر گرفته شود  متر براي استقرار خودروهاي آتش 10×10اي به ابعاد  محوطه )د

  ).مسئول و با در نظر گرفتن استانداردهاي معتبر قانونی
متر  10و حداکثر  5/4نشانی تا ساختمان  حداقل فاصله محل استقرار خودروي آتش  3-1-19-2-3

  .باشدمی
مقام قانونی . باشد تن می 26نشانی  حداقل مقاومت زمین محل استقرار خودروي آتش  3-1-19-2-4

آتش نشانی وبا  لحاظ نمودن استانداردهاي معتبر میتواند این  مسئول با توجه به شرایط خودروهاي
  .عدد را افزایش دهد

  
  فضاي امنضوابط اختصاصی   3-1-20
هاي بلند، ترکیبی و  هاي تجمعی، آموزشی، تجاري، درمانی مراقبتی، ساختمان درکاربري  3-1-20-1

داد و نوع متصرفین و بار خطـر و  نظایر آن مقام قانونی مسئول باتوجه به شرایط طراحی، ترکیب وتع
تواند طراحی و ایجاد فضاي امن در طبقات مختلف ساختمان را با  دسترسی نیروهاي آتش نشانی می
  .نماید المللی تعیین  استناد به استانداردهاي معتبر بین

  
تبـر  هاي بلند باید با رعایت اصول علمی و با استفاده از اسـتانداردهاي مع  در ساختمان  3-1-20-2

توانـد   المللی با تائید مقام قانونی مسئول، فضاي امن در طبقات مختلف در فواصل منظم، که می بین
  .متر باشد، در نظر گرفته شود 40الی25بین 

  
که مستقیماً به فضاي امن ارتبـاط   24 -1-3بینی آسانسورهایی با شرایط بخش  پیش  3-1-20-3

  .داشته باشند، الزامی است
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  . یت بار تصرف فضاي امن باید معادل بار تصرف طبقات متناظر با آن باشدظرف  3-1-20-4
  
  . فضاي امن باید داراي ارتباط دو سویه تائید شده با مرکز کنترل ساختمان باشد  3-1-20-5
  
  .فضاي امن باید توسط شبکه بارنده تائید شده محافظت گردد  3-1-20-6
  
اي که تحت  گونه به. ه تائید شده تحت پوشش قرارگیردفضاي امن باید توسط شبکه تهوی  3-1-20-7

جریان برق فضاي امن باید مستقل . تاثیر دود و آتش و گازهاي ناشی از حریق در ساختمان قرار نگیرد
  .کشی آن از مسیرهاي امن عبور کرده باشد از برق ساختمان بوده و کابل

  
  فضاي ارتباطی ضوابط اختصاصی   3-1-21

ه در این مبحث تصریح شده است، ایجاد فضاي ارتباطی بین طبقات به شرط رعایت جز در مواردي ک
  .باشد مجاز می 7-21-1-3الی  1-21-1-3بندهاي 

  
المللی  فضاي ارتباطی مجاز به ارتباط تعداد طبقات بیش از آنچه استانداردهاي معتبر بین  3-1-21-1

  .باشد کنند، نمی تعیین می
  
  .المللی تعیین شود قه فضاي ارتباطی باید براساس استاندارهاي معتبر بینترین طب پائین  3-1-21-2
  
سوزي در طبقات  اي باشد که وقوع هرگونه آتش گونه فضاي ارتباطی بین طبقات باید به 3-1-21-3

  .تر، از طبقات باالتر در مدت زمانی که خطري آنها را تهدید نکند، قابل رویت باشد پایین
  
هـاي   هاي حداقل یک ساعت مقاوم حریـق از سـایر بخـش    تباطی با جداکنندهفضاي ار  3-1-21-4

  .ساختمان جدا شده باشد و با شبکه بارنده تائید شده محافظت شود
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المللی  فضاي ارتباطی باید توسط مقام قانونی مسئول و براساس استانداردهاي معتبر بین  3-1-21-5
  .ئید شودبه عنوان یک مکان با خطر معمولی یا کم خطر تا

  
ظرفیت خروج فضاي ارتباطی باید به نحوي باشـد کـه امکـان تخلیـه همزمـان همـه         3-1-21-6

  .متصرفین در زمان وقوع حریق وجود داشته باشد
  
جز فضاي ارتباطی حضور دارد، حداقل به یک  هر متصرف که در طبقات یا در مکانی به  3-1-21-7

  .ارتباطی، دسترسی داشته باشد مسیر خروج بدون نیاز به وارد شدن به فضاي
  

  ها آتریومضوابط اختصاصی   3-1-22
جز در مواردي که در این مبحث تصریح شده است، استفاده از آتریـوم بـه شـرط رعایـت بنـدهاي                 به
  . مجاز است 9-22-1-3الی  3-1-22-1
  

هـاي   سـایر بخـش  هاي با حداقل یک ساعت مقـاوم حریـق از    آتریوم توسط جداکننده  3-1-22-1
  .ساختمان جداسازي شده باشد

  
هاي ثابت با شرایط زیر در آتریوم مجاز خواهد  اي یا پنجره استفاده از دیوارهاي شیشه  3-1-22-2

  : بود
 .میلیمتر نصب شده باشد 1800شبکه بارنده تائید شده در دو طرف آنها با حداکثر فاصله طولی ) الف

 300هـاي ثابـت از    اي یـا پنجـره   بکه بارنده از دیوارهاي شیشـه پاش ش حداکثر فاصله عناصر آب )ب
 . میلیمتر بیشتر نباشد

هاي دیوار یا پنجره باید از نوع حرارتی، سیمی یا لمینیت شده و در داخل یک ساختار فلزي بـه   شیشه )پ
   .داي یا پنجره را بده نحوي نصب شده باشند که اجازه خمش و انحنا بدون شکستگی به دیوار شیشه

  راه وجود ندارد، شـبکه بارنـده ردیـف یـک بنـد      اي پیاده که در باال یا پائین دیوارشیشه درصورتی )ت
 . الزامی نیست 3-1-22-2
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 .اي دودبند و خود بسته شو باشد درهاي موجود در دیوار شیشه )ث

  . خود نداردصورت عمودي پیوسته بوده و هیچگونه پنجره یا سطح افقی متصل به  اي به دیوار شیشه )ج
 
فضاي داخل آتریوم توسـط مقـام قـانونی مسـئول و براسـاس اسـتانداردهاي معتبـر          3-1-22-3

عنوان منطقه کم خطر یا با خطر معمولی مورد تائید قرار گیرد و به شبکه بارنده تاییـد   المللی به بین
  .شده مجهز باشد

  
که با توجه به نوع، حجم مواد موجود و  اي طراحی و اجرا شود گونه تهویه آتریوم باید به  3-1-22-4

شکل آتریوم ارتفاع دود در باالترین سطح چنان کنتـرل شـود کـه از ورود دود از طریـق بازشـوهاي      
  .باالترین طبقه به درون ساختمان جلوگیري شود

  
طراحی و اجراي سیستم کشف و اعالم حریق تائید شده با توجه بـه ارتفـاع، شـکل و      3-1-22-5

  .تریوم الزامی استساختار آ
  
اي باشد که امکان تخلیه محصوالت حریـق بـه صـورت دسـتی و      گونه تهویه آتریوم به  3-1-22-6

  .خودکار وجود داشته باشد
  
 5/1هاي دودبند و درهاي بـا حـداقل    دسترسی به مسیرهاي خروج از طریق دسترس  3-1-22-7

  .ساعت مقاوم حریق امکان پذیر باشد
  
  . هاي خروج آتریوم مطابق با مفاد این مبحث الزامی است عداد و ظرفیت راهرعایت ت  3-1-22-8

 
  ها  ضوابط اختصاصی پارکینگ  3-1-23
  .ها به عنوان مکان با خطر معمولی درنظر گرفته شود از نظر میزان خطر، پارکینگ  3-1-23-1
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  . باشندهاي بسته باید داراي تمهیدات دودبند و دوربند  پلکان پارکینگ  3-1-23-2
  
ساعت مقاوم حریق و در  2هاي  هاي با ارتفاع بیش از چهار طبقه با جداکننده پارکینگ  3-1-23-3

هاي ساختمان و یا فضـاي   هاي یک ساعت مقاوم حریق باید از سایر بخش صورت با جداکننده غیراین
  . بیرون جداسازي شوند

  
  .خودکار و دستی مجهز باشند ها باید به سیستم کشف و اعالم حریق پارکینگ  3-1-23-4
  
درصورت اتصال شبکه بارنده تائید شده از طریق حسگر جریان آب به سـامانه اعـالم     3-1-23-5

درهر حال وجود سامانه هشدار دستی . باشد حریق نیازي به سیستم کشف و اعالم حریق خودکار نمی
  .الزامی است

  
قه و مساحت باید داراي حداقل دو راه خروج هاي بسته با هر تعداد طب تمام پارکینگ  3-1-23-6

  . باشند
  
تعداد و ظرفیت راه خروج مطابق مقررات این مبحث و  6-23-1-3عالوه بر رعایت بند   3-1-23-7

  .المللی محاسبه گردد با درنظرگرفتن بار تصرف مندرج در استانداردهاي معتبر بین
  
مترمربع بـوده و یـا عمـق     9300ش از که مساحت کل طبقات پارکینگ بی درصورتی  3-1-23-8

متر باشد، هر بخش پارکینگ باید به  9ترین طبقه زیرزمین از تراز متوسط زمین طبیعی بیش از  پائین
خروج دوم استثنائاً می تواند . دو قسمت دودبند تقسیم شده و به دو راه خروج دسترسی داشته باشد

  .باشد 24-1-3آسانسور و یا پله برقی با رعایت مشخصات بند 
  
منظـور   صـرفاً بـه   8-23-1-3استفاده از درهاي کشویی خودکـار بسـته شـو در بنـد       3-1-23-9

  .جداسازي دو بخش یک طبقه مجاز است



  هاي خروج از بنا و فرار از حریقراه  3-1

87 

هاي بسته، هـم بـراي شـرایط     طراحی و اجراي تهویه خودکار و دستی براي پارکینگ  3-1-23-10
المللی معتبر با تائید مقام  ردهاي ملی یا بینکارکرد معمولی و هم شرایط وقوع حریق، براساس استاندا

  .قانونی مسئول الزامی است
  

  ضوابط اختصاصی آسانسورها   3-1-24
نشـانی در   اجراي آسانسور یا آسانسورهاي ویژه تخلیه ساکنین و انجام عملیـات آتـش    3-1-24-1

  .هاي بلند مرتبه الزامی است ساختمان
متر، مقام قانونی مسئول با توجه به شرایط و براساس  23هاي کمتر از  درخصوص ساختمان :تبصره

  .تواند اجراي این آسانسورها را الزامی نماید المللی می استانداردهاي معتبر بین
  
راهنماي فراخوانی نیروي کمکی از طریق  راهنماي استفاده از سیستم ارتباطی دوسویه،   3-1-24-2

ختمان باید در مجاورت و نزدیکی سیسـتم ارتبـاطی   سیستم ارتباطی دوسویه و راهنماي مکتوب سا
  .نصب گردند

  
که آسانسور منطقه امن را به معبر عمومی مرتبط سازد،  هاي بلند، هنگامی در ساختمان  3-1-24-3

  .آسانسور باید براي عملیات اضطراري  توسط مقام قانونی مسئول تائید شده باشد
  
 50آسانسور بایـد داراي ظرفیتـی معـادل   ) البی(ودي هاي بلند، فضاي ور در ساختمان  3-1-24-4

 28/0این ظرفیت باید براساس . درصد متصرفین قسمتی که آسانسور براي آن تعبیه شده است، باشد
  .مترمربع براي هر نفر در نظر گرفته شود

  
حی مصال. اي که آسانسور به آنجا ورودي دارد، باید داراي البی آسانسور باشد هر طبقه  3-1-24-5

این البی باید بـه  . که البی آسانسور از آنها ساخته می شود باید حداقل یک ساعت مقاوم حریق باشد
  .عنوان یک مانع دود عمل نماید
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و متعلقات آن مانند چارچوب، قفل، دستگیره (هاي بلند، در البی آسانسور  در ساختمان  3-1-24-6
هاي در البی آسانسور باید خود بست یا به شکل  نگهباید حداقل یک ساعت مقاوم حریق باشد و ل....) و 

  .اتوماتیک بسته شو باشند
  
باید در پاسخ به سیگنال ارسال شده از یک دتکتور دودي فعال  هاي البی آسانسورها در  3-1-24-7

تواند در فضاي مجاور خارج محیط فضاي مقابل آسانسـور نصـب    این دتکتور می(شده و بسته شوند 
ن درهاي فضاي مقابل آسانسور باید توانایی بسته شدن در اثر عملکرد سیستم اعـالم  همچنی). گردد

که یک لنگه در ل فضاي مقابل آسانسور توسط دتکتور  هنگامی. حریق ساختمان را نیز داشته باشند
شود، باید تمام درهاي فضاهایی که بـه آسانسـور    دودي یا عملکرد سیستم اعالم ساختمان بسته می

  . شوند، بسته شوند تم میمربوطه خ
  
جزئیات اجرایی ساختمان باید به نحوي باشد که از رسـیدن آب بـه اجـزاء آسانسـور       3-1-24-8

  .جلوگیري شود
  
تجهیزات، اجزاء ارتباطی و سیستم سرمایش اتاق موتورخانه آسانسور همگی باید داراي   3-1-24-9

کنترلی و همچنین مدارهاي تغذیه کننـده   کشی مدارهاي سیم. منبع تغذیه عادي و اضطراري باشند
آسانسور باید در محلی قرار گیرد و به شکل مناسب محافظت گردد تا حداقل یک ساعت در شـرایط  

  . حریق عمل نمایند
  
هاي آسانسور و سیستم کنترل مرکزي برقرار  باید سیستم ارتباطی دو سویه بین البی  3-1-24-10

هـاي   کشی سیم. ک آسانسور و سیستم کنترل مرکزي نیز برقرار گردداین ارتباط باید بین اتاق. گردد
سیستم ارتباطی دو سویه باید به نحوي انجام شوند که حداقل یک ساعت کـارکرد ایـن سیسـتم در    

  .شرایط حریق تضمین گردد
  
نشانان در شرایط اضطراري مورد  آسانسورها باید داراي شرایطی باشند که توسط آتش  3-1-24-11

  .اده قرار گیرنداستف
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دهد، سیسـتم   که تنها یک اتاقک آسانسور به یک فضاي ورودي سرویس می هنگامی  3-1-24-12
هـا بایـد    هاي مشخص مورد تعمیر و نگهداري قرار گیرد و این سرویس تخلیه اضطراري باید در زمان

 24حداکثر طی  تعمیرات. زمانی انجام شود که ساختمان در حالت تعطیلی است یا فعالیت کمی دارد
  . ساعت پس از تعطیلی باید انجام شود

  
آسانسورها باید این توانایی را داشته باشند که در هنگام وقوع زلزله با نظم مشخصی   3-1-24-13

 .خاموش گردند
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  ها ساختارها، ارتفاعات و مساحت  3-2
  

  ساختارها  1- 3-2
دراین بخش از مقررات، اعضاي باربر بناها از لحـاظ سـوختن و میـزان مقاومـت دربرابـر        3-2-1-1

مقـررات مربـوط بـه دیگـر     . شـوند  بندي می حریق درارتباط با نوع تصرف، تحت عنوان ساختار دسته
هاي حریق و مقاوم حریق، دیوارهاي غیربـاربر بیرونـی و پیرامـونی،    اعضاي غیرباربر بناها مانند دیوار

ها  هاي غیرباربر فضاهاي داخلی، دیوارهاي سپرحریق، دیوارهاي دوربند شفت ها و پارتیشن جداکننده
هـا جـزو سـاختارها     هـا و سـقف   و بازشوها و همچنین بازهاي افقی یا قـائم موجـود در دیوارهـا،کف   

  .ي ویژه و مربوط به خود مورد ضوابط قرارخواهند گرفتها محسوب نشده و در بخش
  
براساس مقررات آمده در این بخش، از این پس تمـامی بناهـا و تاسیسـات سـاختمانی       3-2-1-2

شوند، برحسب چگونگی طراحی، نحوه اسـتفاده   موجود، دردست احداث و آنهایی که بعداً ساخته می
اومت و محافظت دربرابر حریق از لحـاظ سـاختار در دو   از مصالح اجراي ساختمان و تامین میزان مق

گروه اصلی مقاوم حریق، دو گروه اصلی غیرسوختنی و دو گروه اصلی سوختنی، هریک با مشخصات 
  .شوند هاي فرعی به شرح زیر دسته بندي می کلی و شامل گروه

  
اي سـاختمان  بررسی میزان مقاومت حریق اعضاي باربر و دیگر مشخصات حفاظتی اجز  3-2-1-3

و در نهایت تعیین دسته و گروه ساختاري بنا در هر مورد یا هر بخش از یک بنـا، بـا توجـه بـه نـوع      
صورت خواهد گرفت و درخصوص بناها و تاسیسات سـاختمانی   "مقام قانونی مسئول"تصرف توسط 
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ت یـا  یابد که تصمیم به تغییر تصرف، افـزایش طبقـا   موجود و دردست احداث درصورتی ضرورت می
  .توسعه زیربنا باشد

  
خالصـه شـده و    1-2-3هاي فرعی در جدول  مشخصات کلی ساختارهاي اصلی و گروه  3-2-1-4

تدریج تعیـین، تـدوین و اعمـال     ها بعداً به ها و گروه مقررات تفصیلی مقاومت و محافظت براي دسته
  .خواهد گردید

  
  حداکثر تعداد طبقات و ارتفاعات مجاز  2- 3-2
هـاي بـیش    منظور کنترل قائم حریق، جلوگیري از افزایش تلفات انسـانی و خسـارت   به  3-2-3-1

ها، از این پس الزم است حداکثر تعداد طبقات هربنا باتوجه بـه نـوع سـاختار و     سوزي ازحد در آتش
ب آمـده،   -2-2-3الـف و   -2-2-3هـاي   ، مطابق اعدادي که در جـدول )تصرف(نحوه استفاده از بنا 

دیگر ضوابط حفاظتی و مقرراتی که درمـورد ارتفاعـات مجـاز، درایـن بخـش تنظـیم        محدود شده و
  .خواهد گردید، در آنها رعایت شود

  
  هاي مجاز مساحت  3- 3-2
منظور کنترل افقی حریق و جلوگیري از سرایت و پخـش آتـش و دود، از ایـن پـس      به  3-2-3-1

ع تصـرف و بـار محتویـات سـوختی آن بـه      ارتباط بـا نـو   الزم است سطح زیربناي هرطبقه از بنا، در
تـر از ارقـام    هاي بـزرگ  محدود و مساحت 3-2-3 جدول ها و ابعادي مطابق ارقام ذکر شده در بخش

  .بندي شوند تر تقسیم و منطقه ذکر شده به سطوح کوچک
  
الـف،  -2-2-3هـاي   ارتفاع و یا وسعت هیچ بنایی نباید بیش از ارقام مندرج در جـدول   3-2-3-2
افـزایش داده شــود، مگرآنکــه بنــاي مـورد نظــر درگــروه تصــرف و ســاختاري    3-2-3ب و -3-2-2

قرارگیرد که طبق ضوابط این بخش، داشتن ارتفاع و وسعت جدید براي آن تصرف و سـاختار مجـاز   
شناخته شده و بناي مورد نظر با دیگر مقررات مربوط به ابعاد براي آن سـاختار و تصـرف، مطابقـت    

  .داده شود
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که براي یک بناي موجود، تطبیق یافته یا تطبیـق نیافتـه بـا ایـن مقـررات،       درمواردي  3-2-3-3
گردد و مجموع مساحت آن بنا از حدود و ارقام مجـاز در   مجوز اضافه بنا یا افزایش طبقات صادر می

د بن کند، براي جدا کردن سطوح اضافه از بناي موجود، اجراي یک یا تعدادي حریق جداول تجاوز می
ها همـواره در محـدوده ابعـاد منـدرج در جـدول       اي که اندازه مساحت گونه به 4-3-2-3مطابق بند 

  .قرارگیرند، الزامی است
  
تـر از ارقـام    شـوند، سـطوح بـزرگ    بندهایی که درهر طبقه اجرا می با استفاده از حریق  3-2-3-4

تر تقسیم  ل کنترل و کوچکهاي قاب باید با مشخصات اجرایی زیر به بخش 3-2-3ذکرشده درجدول 
  .شوند

بندها باید ازمحل یک دیوار بیرونی بنا شروع شده و تا اتصال به یک دیوار بیرونی دیگر و  حریق )الف
  . بند دیگر و یا ترکیبی از این دو امتداد یابند یا اتصال به یک دیوار حریق

در . اذب نیـز عبـور کننـد   هـاي کـ   بندها باید از میان تمامی فضاهاي پنهـان ماننـد سـقف    حریق )ب
هاي کاذب خود داراي مقاومـت حریقـی برابـر     که اعضا یا اجزاي اتصال، براي مثال سقف مواردي

بند از میان فضاهاي پنهـان نخواهـد    بند باشند، نیازي به ادامه و عبور حریق مقاومت حریق حریق
  .  بود
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باربر در هریک از ساختارهامقاومت حریق تعیین شده براي اعضاي باربر و غیر  1- 2- 3جدول   
 I  II  III IV  انواع ساختار

  حریق مقاوم
  ساعتی 3 و 4 

  حریق مقاوم
  ساعتی صفر و 1 ، 2 

  سوختنی غیر
  ساعتی 2 

  سوختنی
  ساعتی و صفر 1 

  442  332  222  111  000  211  200  111  000  اعضاي باربر و غیر باربر بنا

  
 دیوارهاي

 باربر
  بیرونی

یک کف،  از بیش دهکنن تحمل
  ستون و دیوار باربر

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  2  3  4

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  2  3  4  کف یک فقط کننده تحمل

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  1  3  4  بام یک فقط کننده تحمل

 دیوارهاي
  درونی باربر

یک کف،  از بیش کننده تحمل
  ستون و دیوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  3  کف یک فقط کننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  3  بام یک فقط کننده تحمل

  ها ستون

کف،  یک از بیش کننده تحمل
  ستون و دیوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  3  کف یک فقط کننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  3  بام یک فقط کننده تحمل

 تیرها،
 ها، پل

 و خرپاها
  ها طاقی

  یک از بیش کننده تحمل
  کف، ستون و دیوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  2  کف یک فقط کننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  2  بام یک فقط کننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  2  2  2  ها سقف طاق

  0  1  0  1  0  1  1  5/1  2  ها بام طاق

  .ضروري است 2-2-3بق جدول رعایت ضوابط حفاظتی ویژه براي دیوارهاي بیرونی بناها، مطا -ب
    دیوارهاي خارجی= عدد سمت چپ  

  ...ها، تیرها، خرپاها، اعضاي بابربر داراي بیش از یک کف و  ستون= عدد میانی           
  ساختار کف= عدد سمت راست     
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 ساعت مقاومت حریق الزم براي دیوارهاي بیرونی بناها  1-1- 2- 3جدول 

  نوع تصرف
  ي بین بناها به مترفاصله مجزاساز

  9تا  3بیش از   3تا  5/1بیش از   5/1صفر تا 
تجمعی، آموزشی فرهنگی، درمانی مراقبتی روزانه، 
درمانی مراقبتی سالمت، مراقبت سالمت اورژانس، 
مراقبتی و بازپروري، مسکونی، مسکونی مراقبتی، اداري 

  .اي، صنعتی و انباري کم خطر حرفه

1  1  0  

  0  1  2  انباري با خطر معمولی تجاري ، صنعتی و
صنعتی و انباري با خطر شدید که مقدار محتویات بر 
سطوح قابل کنترل از حداکثر میزان مجاز ذکر شده در 

بیشتر شده و نیاز به تمهیدات  2- 1- 2-3جدول 
  . دارد 3و  2، 1هاي  حفاظتی ذکر شده براي رتبه

ر اگر مقدار محتویات بر سطوح  قابل کنترل از حداکث
بیشتر باشد، رعایت  2-1-2-3ارقام تعیین شده در جدول 

  .شود، ضروري است اي که بعداً ارائه می ضوابط ویژه

صنعتی و انباري با خطر شدید که مقدار محتویات بر 
سطوح قابل کنترل از حداکثر میزان مجاز ذکر شده در 

بیشتر شده و نیاز به تمهیدات  2- 1- 2-3جدول 
  .دارد 5و  4هاي  رتبهحفاظتی ذکرشده براي 

3  2  1  
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 حداکثر محتویات مجاز کاالهاي خطرناك بر سطوح قابل کنترل  2-1 - 2- 3جدول 

  محتویات
کالس مواد یا 

  کاال

مرتبه 
محتویات 

باخطر 
  شدید

  نگهداري و انبار داري
  نحوه استفاده 

  هاي بسته سیستم
  نحوه استفاده 

  هاي باز سیستم

  جامدات
  کیلوگرم

مایعات 
  ترلی

  )کیلوگرم(

  گاز
  مترمکعب

  جامدات
  کیلوگرم

مایعات 
  لیتر

  )کیلوگرم(

  گاز 
  مترمکعب

  جامدات
  کیلوگرم

مایعات 
  لیتر

  )کیلوگرم(

  تاثیرگذار بر سالمت
خورنده و 

  ها سوزاننده
  378  454  23  1.892  2.270  23  1.892  2.270  4  غ م

بسیار 
  ها سمی

  )106/0(  4/1  57/0  )5/4(  5/4  57/0  )5/4(  5/4  4  غ م

  )57/0(  57  23  )227(  227  23  )227(  227  4  غ م  ها سمی
  با خطرهاي فیزیکی

مایعات 
  سوختنی

II 
IIIA 
IIIB 

  3یا  2
  3یا  2

  غ م 
  غ م

454  
1.249  
49.962  

  غ م  غ م
454  

1.249  
49.962  

  غ م  غ م
114  
303  

49.962  
مواد و 
مصالح 

  آتش بازي
1.4G 3  57  غ م   غ م   غ م   غ م   غ م   غ م   غ م  

مایعات 
  کرایوژنیک

  آتشزاها
اکسید 

  ها کننده

2  
3  

  غ م 
  غ م 

170  
170  

  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 

170  
170  

  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 

38  
38  

مواد 
  انفجاري

  )106/0(  106/0  غ م   )106/0(  106/0  غ م   )0.454(  454/0  1  غ م 

گازهاي 
  زا آتش

  گاز
  مایع

مایع شده 
  نفتی

2  
2  
2  

  غ م 
  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

1.140  

3/28  
  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

1.140  

3/28  
  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 
  غ م 

مایعات 
  زا آتش

IA 
IB  وIC  

ترکیب 
(IA,IB,IC)

  غ م   3یا  2
114  
454  
454  

  غ م   غ م 
114  
454  
454  

  غ م   غ م 
38  
114  
114  

  غ م   4/11  غ م   غ م   125  غ م   غ م   79  3  غ م   زا جامدات آتش

پراکسایدهاي 
  آلی

هاي  انفجاري
  کالس بی

I 
II 
III 
IV 

1  
1  
2  
3  

  غ م 

454/0  
3/2  

23  
57  
  ب م

)454/0(  
)3/2(  
)23(  
)57(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
454/0  

23  

57  

  ب م

)106/0(  
)454/0(  

)23(  
)57(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
454/0  
5/4  
4/11  

  ب م

)106/0(  
)454/0(  

)5/4(  
)4/11(  

  ب م
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V   ب م  ب م  غ م   ب م  ب م  غ م   ب م  ب م  غ م  

  ها اکسید کننده

4  
3  
2  
1  

1  
  3یا  2

3  
  غ م 

454/0  
5/4  

114  
1.816  

)454/0(  
)5/4(  
)114(  
)1.816(  

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
91/0  

114  
1.816  

)106/0(  
)91/0(  
)114(  
)1.816(  

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
91/0  

23  
454  

)106/0(  
)91/0(  

)23(  
)454(  

  گازهاي
اکسید 
  کننده

  بصورت گاز
  گازمایع شده

3  
  غ م 

  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

5/42  
  غ م 

  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

5/42  
  غ م 

  غ م 
  غ م 

  م غ
  غ م

  0  0  28/0  )454/0(  454/0  4/1  )8/1(   8/1  2  غ م   پایروفوریک

  ناپایدارها
واکنش (

  )ها کننده

4  
3  
2  
1  

1  
  2 یا 1

2  
  غ م 

454/0  
3/2  

23  
  ب م

)454/0(  
)3/2(  
)23(  

  ب م

28/0  
4/1  

21  
  ب م

106/0  

454/0  

23  

 ب م

)106/0(  

)454/0(  

)23(  

 ب م

06/0  
28/0  

21  
  ب م

106/0  

454/0  

5/4  

 ب م

)106/0(  

)454/0(  

)5/4(  

 ب م

واکنش 
  ها کننده

  به آب

3  
2  
1  

2  
3  

  غ م 

3/2  
23  
  ب م

)3/2(  
)23(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 

3/2  
23  
  ب م

)3/2(  
)23(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 

454/0  
5/4  

  ب م

)454/0(  
)5/4(  

  ب م

  غیرمشمول  = غ م - 1
  بدون محدودیت  = ب م - 2
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بناها به متر، در ساختارهاي مقاوم حریق  الف  حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز- 2- 2- 3جدول 
 باتوجه به نوع تصرف و استفاده از شبکه بارنده

  نوع ساختار
  
  
  

  انواع تصرف

  مقاوم حریق
  ساعتی 4 

  مقاوم حریق
  ساعتی 3 

  مقاوم حریق
  ساعتی 2 

  مقاوم حریق
  ساعتی 1 

  مقاوم حریق
  صفرساعتی 

442  332  222  111  000  

  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده

حداکثر 
  ارتفاع بناها 

  ب م  ب م
128 
  متر

  متر 23  متر 20  متر 26  متر 49  متر 55  متر 122
8/16 

  متر
تجمعی بیش 

  نفر 1000از 
  غیرمجاز  1  2  3  4  12  4  ب م  4  ب م

تجمعی بیش 
  نفر 300از 

  1  2  3  4  4  12  4  ب م  4  ب م

  تجمعی
  نفر 300تا  

  1  2  3  4  7  12  7  ب م  7  ب م

  تجمعی
  در فضاي باز 

  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  م ب  ب م  ب م

  4  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  اياداري حرفه
مراقبتی 
پرستاري 

  )بزرگ(
  غیرمجاز  2  غیرمجاز  3  غیرمجاز  12  غیرمجاز  ب م  غیرمجاز  ب م

مراقبتی 
پرستاري 

  )کوچک(
  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

مراقبتی 
  روزانه

  1  4  1  6  2  12  2  ب م  2  ب م

تی مراقب
  بازپروري

  غیرمجاز  2  2  2  7  12  7  ب م  7  ب م

  2  3  3  4  5  12  ب م  ب م  ب م  ب م  آموزشی
مراقبت 
  سالمت

  غیرمجاز  1  غیرمجاز  3  غیرمجاز  12  غیرمجاز  ب م  غیرمجاز  ب م

مراقبت 
سالمت 

  )اورژانس(
  1  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

صنعتی 
  )خطرمعمولی(

  2  3  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م
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تی صنع
  )خطرکم(

  3  4  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  تجاري
  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  مسکونی

مسکونی یک 
  یا دو خانواري

  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

خطر (انباري 
  )معمولی

  3  4  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

خطر (انباري 
  )کم

  4  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

  محتویات با خطر شدید
با محافظت 

  1رتبه 
  غیرمجاز  1  غیرمجاز  1  غیرمجاز  1  غیرمجاز  1  غیرمجاز  1

با محافظت 
   2رتبه 

 غیرمجاز  1 غیرمجاز  2 غیرمجاز  3 غیرمجاز  ب م غیرمجاز  ب م

با محافظت 
  3رتبه 

 غیرمجاز  2 غیرمجاز  4 غیرمجاز  6 غیرمجاز  ب م غیرمجاز  ب م

ت با محافظ
  4رتبه 

 غیرمجاز  4 غیرمجاز  6 غیرمجاز  8 غیرمجاز  ب م غیرمجاز  ب م

با محافظت 
  5رتبه 

 غیرمجاز  3 غیرمجاز  3 غیرمجاز  4 غیرمجاز  4 غیرمجاز  4

صورت خودکار و مورد تائید، مطابق ضوابط در تمامی فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را  هاي بارنده باید به شبکه - 1
  .پوشش دهند

  بدون محدودیت  = ب م - 2
  .شوند ها جزو طبقات شمارش نمی زیرزمین - 3
به خطر شدید، خطر معمولی و خطرضعیف ) و نه مقدار بار حریق(محتویات داخلی بناها از دیدگاه نوع خطر  - 4

  ).1-1-3رجوع شود به (بندي می شوند  دسته
نباشد، رقم همان گروه مالك  5تا  1هاي  بهها، چنانچه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رت درهرگروه از تصرف - 5

هاي صنعتی و انباري که درمورد آنها ارقام ذکر شده براي خطر معمولی مورد استناد  گیرد، مگر تصرف قرار می
  .خواهد بود
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بناها به متر، در ساختارهاي غیرسوختنی و  ب  حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز- 2- 2-3جدول 
نوع تصرف و استفاده از شبکه بارندهسوختنی با توجه به   

  انواع تصرف
  سوختنی صفر ساعتی  ساعتی 1سوختنی   غیر سوختنی دو ساعتی  غیر سوختنی دو ساعتی

211  200  111  000  
  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده

  2/12  3/18  25/15  35/21  8/16  23  20  26  حداکثر ارتفاع بناها به متر
  غیرمجاز  غیرمجاز  2  3  2  3  2  3  نفر 1000تجمعی بیش از 
  1  1  2  4  1  1  2  4  نفر 300تجمعی بیش از 

  1  2  3  4  1  2  3  4  نفر 300تجمعی تا 
  1  2  2  3  2  3  3  4  تجمعی در فضاي باز

  2  3  3  4  4  5  5  6  اداري حرفه اي
  غیرمجاز  1  غیرمجاز  2  1  2  1  2  )بزرگ(مراقبتی پرستاري 
  2  3  3  4  4  5  4  5  )کوچک(مراقبتی پرستاري 

  1  2  1  4  1  2  1  4  مراقبتی روزانه
  غیرمجاز  2  2  2  غیرمجاز  2  2  2  مراقبتی بازپروري

  1  2  1  2  2  3  3  4  آموزشی
  غیرمجاز  غیرمجاز  غیرمجاز  1  غیرمجاز  غیرمجاز  غیرمجاز  1  مراقبت سالمت

  1  3  3  4  1  5  5  6  )اورژانس(مراقبت سالمت 
  1  2  2  3  2  3  3  4  )خطرمعمولی(صنعتی 

  2  3  3  4  3  4  4  5  )خطرکم(صنعتی 
  1  2  3  4  4  5  4  5  تجاري

  2  3  3  4  4  5  4  5  مسکونی
  2  3  3  4  4  5  4  5  مسکونی یک یا دو خانواري

  1  2  3  4  3  4  3  4  )خطر معمولی(انباري 
  2  3  4  5  4  5  4  5  )خطر کم(انباري 

  محتویات با خطر شدید
  غیرمجاز  غیرمجاز غیرمجاز  1 غیرمجاز  1 غیرمجاز  1  1با محافظت رتبه 
 غیرمجاز  1 غیرمجاز  1 غیرمجاز  1 غیرمجاز  2  2با محافظت رتبه 

 غیرمجاز  1 غیرمجاز  2 غیرمجاز  2 غیرمجاز  4  3با محافظت رتبه 

 غیرمجاز  3 غیرمجاز  4 غیرمجاز  4 غیرمجاز  6  4با محافظت رتبه 
 غیرمجاز  2 غیرمجاز  3 غیرمجاز  3 غیرمجاز  3  5با محافظت رتبه 

  .صورت خودکار و مورد تائید، مطابق ضوابط در تمامی فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را پوشش دهند هاي بارنده باید به شبکه - 1
  بدون محدودیت  = ب م - 2
  .شوند ها جزو طبقات شمارش نمی زیرزمین - 3
بندي  به خطر شدید، خطر معمولی و خطرضعیف دسته) و نه مقدار بار حریق(طر محتویات داخلی بناها از دیدگاه نوع خ - 4

  ).1- 1-3رجوع شود به (شوند می
نباشد، رقم همان گروه مالك قرار  5تا  1هاي  ها، چنانچه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رتبه درهرگروه از تصرف - 5

  .آنها ارقام ذکر شده براي خطر معمولی مورد استناد خواهد بودهاي صنعتی و انباري که درمورد  گیرد، مگر تصرف می



  هاساختارها، ارتفاعات و مساحت  3-2
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  حداکثر سطوح مجاز در هر طبقه بنا به متربع، در ساختارهاي مختلف با توجه به نوع تصرف  3- 2-3جدول 
  نوع ساختار

  
  انواع تصرف

  سوختنی  غیر سوختنی   مقاوم حریق   مقاوم حریق 
  و صفر ساعتی 1  ساعتی 2  و صفر ساعتی 1،  2  ساعتی 3و  4

442  332  222  111  000  211  200  111  000  
  غیرمجاز  1070  غیرمجاز  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 1000تجمعی بیش از 
  512  1070  791  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 300تجمعی بیش از 

  512  1070  791  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 300تجمعی تا 
  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  بازتجمعی در فضاي 

  837  1674  1767  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  اياداري حرفه
  419  977  930  1535  930  1767  5115  ب م  ب م  )بزرگ(مراقبتی پرستاري 
  651  1116  1488  2232  1488  2232  ب م  ب م  ب م  )کوچک(مراقبتی پرستاري 

  837  1721  1209  2186  1209  2465  5627  ب م  ب م  مراقبتی روزانه
  465  698  698  977  930  1395  ب م  ب م  ب م  مراقبتی بازپروري

  884  1721  1349  2186  1349  2465  ب م  ب م  ب م  آموزشی
  غیرمجاز  884  غیرمجاز  1116  1023  1395  ب م  ب م  ب م  مراقبت سالمت

  837  1674  1767  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  )اورژانس(مراقبت سالمت 
  791  1302  1116  1767  1442  2325  ب م  ب م  ب م  )خطرمعمولی(صنعتی 

  1209  1953  1674  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  )خطرکم(صنعتی 
  837  1302  1163  1721  1163  2000  ب م  ب م  ب م  تجاري

  651  1116  1488  2232  1488  2232  ب م  ب م  ب م  مسکونی
  ب م  ب م  ب م  ب م  م ب  ب م  ب م  ب م  ب م  مسکونی یک یا دو خانواري

  837  1302  1628  2418  1628  2418  4464  ب م  ب م  )خطر معمولی(انباري 
  1256  1953  2418  3627  2418  3627  7347  ب م  ب م  )خطر کم(انباري 

  محتویات باخطر شدید
  غیرمجاز  698  651  884  651  1023  1535  1953  1953  1با محافظت رتبه 
 279  698 651  884  651 1023  1535 1953  1953   2با محافظت رتبه 

 465  930 1209  1628  1302 2465  5580 ب م  ب م  3با محافظت رتبه 

 605  1674 1628  2651  1628 3488  ب م ب م  ب م  4با محافظت رتبه 

 837  1674 1767  2651  2139 3488  ب م ب م  ب م  5با محافظت رتبه 

  بدون محدودیت  = ب م - 1
نباشد، رقم همان گروه مالك  5تا  1هاي  چه نیاز به رعایت ضوابط محافظت مطابق رتبهها، چنان درهرگروه از تصرف - 2

هاي صنعتی و انباري که درمورد آنها ارقام ذکر شده براي خطر معمولی مورد استناد خواهد  گیرد، مگر تصرف قرار می
  .بود
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