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 اولفصل 
 های اصولی هدف

1محافظت در برابر حریق
 

1 

 

 

 11ر.ک: كتاب محافظت ساختمان در برابر حریق صفحه .1
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  اهدافاهداف

 است:هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر

 ساختمانایمنی ساكنان  .1

 نشانی و امدادی موران آتشأظ جان مایمنی و حف .2

 اموال مجاور حریق و  ها ساختمان حفظ .3

   



  
 3                                                          های اصولی محافظت در برابر حریق هدف

 

 

 

  كلیاتكلیات. . 11--11

ای اسرت   در واقع تدارک بیمره نامره  ، گردآوری و تدوین مقررات محافظت در برابر حریق

كه برای حفظ جان اشخاص و اموال تنظیم می شود. برای اعتبار بخشیدن به این بیمه نامره  

 باید:  

برای حفظ جان افراد، راههای خروج و فرار از حریق مناسرب در سراختمان پریش     -یکم

 بینی شود.

ویژگیهرای طراحری و   ، دابرای حفظ ساختمان و اموال و كمك به حفرظ جران افرر    -دوم

 در زمینه محدود كردن گسترش حریق و مهار قدرت پیشروی آتش رعایت شود.معماری 

های محافظرت در برابرر حریرق از لحرال عملکررد بره مجابره تجرویز نسرخه و           آیین نامه

دستورات ایمنی بیمه نامه محسروب مری شروند و تردارک راههرای خرروج و بره كرارگیری         

 .آیند میز تلفات و خسارات به شمار كالٌ اقدامهای اجرایی پیشگیری ا، های معماری ویژگی

ساختمان باید بتواند ساكنان خود را به سرعت و سهولت ، در مراحل نخست آتش سوزی

تررین اقردامی    و امکان آغاز عملیات مبارزه با حریق را فراهم سازد. بنابراین مهمرده تخلیه ك

كه ایمنی فضاهای داخرل  تدابیری است  و ها كه در این زمینه باید انجام گیرد، رعایت ویژگی

. اگر ساختمان به طور مناسبی طرح شرود ترا كوششرهای محافظرت و     كند میبنا را تضمین 

مبارزه با حریق بتواند از همان آغاز در داخل بنا ثمرربخش باشرد، خطرر گسرترش حریرق و      

از دیگرر مسرائل مهرم ایرن كره در برابرر       . سرایت آتش به بناهای مجاور ازبین خواهد رفرت 

همرواره ایمنری   ، دود و گازهای سرمی( ، قبیل حرارت نتایج و محصوالت احتراق ) از هرگونه

یکسان و متناسبی تضمین شود. بنابراین باید توجه داشت كه ضروابط ومقرررات حفاظرت از    

به طرور متعرادل طررح و    ، حریق همیشه به گونه ای مرتبط با نتایج احتراق و خطرات حریق
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 حداقل محدودیت و ضرورت عملی و اجرایری را ، ین مقرراتبهتر آن است كه ا تنظیم گردد.

 الزام آور كنند.

در  توان میهدف از تدوین و اعمال آیین نامههای حفاظت در برابر حریق را ، به طور كلی

 چهار عنوان زیر خالصه كرد:

 الف( حفظ جان و ایمنی ساكنان ساختمان

 ب( حفظ جان و ایمنی ماموران نجات و آتش نشانی

 حفظ بنا و محتویات آنپ( 

 در مجاورت حریق  ،و اموال ها ساختمانت( حفظ 

  ایمنی ساكنان ساختمانایمنی ساكنان ساختمان. . 22--11

بیشترین مرگ و میرها همیشره مربروط بره تصررفهای مسرکونی، مخصوصراه واحردهای        

درصد از  13مسکونی یك یادو خانواری است. آمارها نشانگر این حقیقت است كه نزدیك به 

، درصد قربانیان حریرق  13تصاص به این گروه تصرف دارد و ازطرفی تلفات جانی حریقها اخ

در  احتمرااله یعنی زمانی كره  ، دهند میصبح جان خود را از دست  8شب تا8در فاصله ساعت

 خواب بوده و پی به بروز و گسترش آتش نمی برند.

مرورد حریرق    133تش و دود مربوط به در گسترش آ مؤثرعوامل ، 1-1 شماره در جدول

 12مورد از حریقها یعنری   311گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. ،تلفات جانی فراوان با

درصد آنها مربوط به تصرفهای مسکونی یك یا دو خانواری است. براساس اطالعرات حاصرل   

چره  بایرد بره    ،دریافت كه در تدوین مقرررات حفاظرت از حریرق    توان می، ازاین نوع جداول

 داشت.جان اشخاص توجه برای حفظ هایی  نظام
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مهمتررین عامرل مررگ آفررین در     ، مطابق اطالعات و ارقام ارائره شرده در ایرن جرداول    

، مخفیانره آترش از طریرق معرابر عمرودی حریرق ماننرد پلکانهرا        ها گسترش سریع و  حریق

مری باشرد. ایرن     (به اصطالح تنوره های سراختمان )، های آسانسورنورگیرها و چاه، بادكشها

همیشه به منزله دودكش عمل می كنند و گازهرا و دودهرای گررم را همرراه برا      گونه فضاها 

. از طرف دیگر اگر دالیل اصلی از بین رفتن دهند میشعله به طبقات باالی ساختمان انتقال 

آسریبها و   معمرواله ویا صدمه دیدن اشخاص در حریقها را بررسی كنیم، آشکار مری شرودكه   

ه نیست، بلکه غالباه به دلیل آلروده شردن فضرا از دود و    ضایعات ناشی از شدت حرارت و شعل

نفرر از   1131، نمونه حریق مورد بحرث  133جال در عنوان مبه . گازهای سمی روی می دهد

هرای  زدر اثر تنفس دود و گا، درصد( 12نفری كه جان خود را ازدست داده اند)یعنی  1828

ز صعود هوای گررم و انتقرال دود و   سمی و یا كمبود اكسیژن تلف شده اند. برای جلوگیری ا

رسیدن اكسیژن بره سروخت در حرال احترراق و     ، گازهای سمی ) كه باعث مکش هوای تازه

های سراختمان را برا دیوارهرایی از مصرالح      باید اطراف تمام تنوره، غذیه حریق نیزمی شود(ت

ا انجام این كار غیرقابل احتراق و درهای مقاوم در برابر حریق محصور و مسدود كنیم. البته ب

 ولی عملکرد آن محدود می شود. ،رود حالت تنوره ای از بین نمی

در صورتی كه دیوارهای محصور و مسدود كننده تنوره ها از مصالح قابل احتراق سراخته  

های دیوار را از داخل و خارج تنروره   برای جلوگیری از پیشروی شعله باید تمام قسمت ،شود

بری نقرص    به طور دقیق و كراماله  توان میها را ن آتشبندی دیوار تنوره معمواله. بندی كرد آتش

بایرد سرعی شرود     ،اما چون تنوره ها باعث انتقال حرارت و گسترش حریق هستند، انجام داد

بخشی از خطرات حریق  توان میبه این طریق . ین عمل ابداه سهل انگاری نشودكه در انجام ا

 در فضاهای پنهان را كنترل نمود.

 مین تندرستی ساكنان ساختمان و كاهش خطرات جانی حریق باید:أبه طور كلی برای ت

 تنوره های ساختمان با مصالح غیرقابل احتراق محصور و مسدود شود.الف( 
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محدودیتها و ضوابطی ویرژه در بره   ، هبا توجه به احتراق پذیری و مقدار پیشروی شعلب( 

بره ویرژه در مسریرهای خرروج(     ی سراختمان ) كاری و تزیینات داخلر  كاربردن مصالح نازک

 تنظیم شود.

خطرر  تا اعضای باربر ساختمان توسط مصالح غیر قابل احتراق محافظت شوند ، الاقلپ( 

 انهدام ساختمان در میان نباشد.

درهای مقاوم در برابرر حریرق و   كف ها و ، ت( سطح زیربنای ساختمان به كمك دیوارها

 . بندها تقسیم شود آتش

بارحریق و مقدار احتراق پذیری بنا همیشه متناسب با امکانراتی كره بررای كنتررل و     ث(

 گردد. محدود شود. خاموش نمودن حریق پیش بینی می

 مورد حریق منجر به تلفات جانی شده است. 133درگسترش آتش و دود كه در  مؤثرعوامل  :1-1 شمارهجدول 

 نسبت به كل* )%( تعداد آتش سوزی* مؤثرعامل 

   توسعه عمودی حریق

  112 ها و تنوره ها پلکان

  12 های با حصار)اما آتشبندی نشده( تنوره

  11 عوامل دیگر

 %13 213 جمع

   توسعه افقی حریق:

  33 درهای باز

  21 سقفهای آتشبندی نشده

  11 عوامل دیگر

 %11 81 جمع

 %41 234 تزیینات و نازک كاریهای داخلی

 كند. تجاوز می 133و  133جمع تعداد و نسبتها از ، بوده است مؤثر*از آنجا كه در بعضی از حریقها بیش از یك عامل 
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، به همان نسبت كه زمان فرار از دسرت مری رود  ، با افزایش حجم آتش و گسترش حریق

خطر مرگ )چه در اثر دود و گازهای سمی و چه به دلیل اضطراب و وحشرت( نیرز افرزایش    

یابد. بنابراین به محض آگاه شدن از وقوع حریق بایرد از سراختمان خرارج شرد. سررعت       می

هرا و محرل امرن طری      تخلیه بستگی به فاصله ای دارد كه ساكنان برای رسیدن به خروجری 

تعرداد و چگرونگی قررار گررفتن     ، یك ساختمان از ساكنان آن عكنند. برای تخلیه به موق می

 های كشف و اعالم حریق از اهمیتی ویژه برخوردار است.خروجیها و همچنین وجود شبکه 

های خروجی و فرار  نحوه طراحی راه، در موقع بروز حریق و یا هرموقعیت اضطراری دیگر

مقرررات   شرت. بره همرین دلیرل    مستقیماه بر ایمنی جان ساكنان ساختمان تاثیر خواهد گذا

نامه های محافظرت در برابرر    ترین قسمتهای آیین مربوط به مسیرهای خروج همیشه از مهم

موقع بروز حریرق  حریق محسوب می شود. تعداد افراد ساكن دریك سطح و آزادی نسبی در 

مشخصه ای است كه با توجه بره نروع تصررف بنرا و توانرایی اشرخاص        ،برای تخلیه اشخاص

 به كمك آن تسهیالت خروج و دیگر ویژگیهای حفاظتی را در هر مورد تعیین نمود. توان می

آیین نامه مناسب ایمنی باید حاوی مقرراتی باشد كه كفایت خروجیها را در هر تصرف و 

نحروه بره   ، هرگونه طرح و معماری تضرمین كنرد. عرواملی ماننرد مشخصرات نرازک كاریهرا       

محل قررار گررفتن ارتباطهرای عمرودی )پلره و      ، های خاموش كننده خودكار كارگیری شبکه

بایرد در  ، هستند مؤثراه در طراحی راههای خروج و فرار كه همگی مستقیم، آسانسور( و غیره

 تنظیم راههای خروج و فرار دخالت داده شوند.

، صرفاه تامین سرالمتی سراكنان فررض شرود     حریقاگر هدف از تدوین قوانین حفاظت از 

كافی است كه ساختمان از مصالح غیر قابل احتراق بنا شود، محتویرات در گرروه كرم خطرر     

هرا و دیوارهرای    سقف، ها . مقاومت كفباشداههای خروج و فرار در حدی كافی دو رنقرار گیر

ساختمان چه یك ساعت باشد، چه دو یا سه ساعت و بیشتر تاثیر چنردانی برر ایمنری جران     

ساكنان و یا كاستن از خطرات شعله و دود نخواهد داشت. آتشبندی كردن دیوارهای داخلی 
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بینیمبه خاطر رسیدن به  ن چندان اثری ندارد. امامیو خارجی بنا هم برای حفظ جان ساكنا

عوامرل دیگرری نیرز    تجزیره و تحلیرل   ه بر نراگزیر   ،های محافظت در برابر حریرق  دیگر هدف

مقاومت اعضای ساختمان در برابر حریق مستقیماٌ برای حفظ ساختمان و محتویرات  . هستیم

بوط به دیوارهای خارجی و آن و نیز حفظ جان ماموران اهمیت دارد و شناخت ویژگیهای مر

 بامها نیز برای جلوگیری از سرایت آتش به بناها و اموال مجاور ضروری خواهد بود.

  حفرررظ سررراختمان  حفرررظ سررراختمان    --موران نجرررات و آترررش نشرررانی  موران نجرررات و آترررش نشرررانی  أأایمنررری مررر ایمنررری مررر . . 33--11

  و محتویات آنو محتویات آن

رد بررسری قررارداد.   توان با هم مرو  دومین و سومین هدف محافظت در برابر حریق را می

حفرظ  همچنرین  ایمنی ماموران نجرات و آترش نشرانی و     دو موضوع فاهدااین تحقق برای 

 باید كنارهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: راساختمان و محتویات آن 

 شدت و قدرت تخریب حریق، حجم -یکم

 چگونگی مقاومت و پایداری ساختمان در برابر حریق -دوم

نگی تهویره سراختمان   حجم آتش و شدت حریق به مقدار و نروع سروخت و چگرو    اصواله

تواند در گسترش حریق و افزایش حجم آترش   د، ولی بسیاری عوامل دیگر نیز میبستگی دار

مرورد   1333باشد. نحوه دخالت اعضا و اجزای سراختمانی بنرا در گسرترش حریرق در      مؤثر

 اگرچره ، ایرن جردول  . آورده شده است،2-1شمارهآتش سوزی زیانبار و پرخسارت در جدول 

 مرؤثر همواره در گسترش حریرق  )ارتفاع و وسعت ساختمان را ، ط به نوع ساختعوامل مربو

ای برا ارزش از اطالعرات و    بیرانگر نمونره   . امرا وجه و ارزیابی قرار نداده استمورد ت (،هستند

مداركی است كه برای تدوین مقررات محافظت در برابر حریق همیشه باید به آنهرا مراجعره   

 شود.
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 بار و پرخسارت مورد آتش سوزی زیان 1333در گسترش حریق در مؤثرعوامل ساختمانی : 2-1شماره جدول

 تعداد آتش سوزی مؤثرعامل 

  توسعه افقی

 438 نبودن دیوارهای حریق و جداكننده های مقاوم در برابر حریق یامعیوب بودن آنها

 114 بودن درهای مقاوم در برابر حریق  مؤثرنبودنو یا غیر  

 112 جمع

  توسعه عمودی 

 111 پلکانها و تنوره های بدون حصار

 121 دیوارها و سقفهای آتشبندی نشده 

 13 عوامل دیگر

 313 جمع

  نازک كاریها و تزیینات قابل احتراق:

 111 مصالح مصرف شده در دیوارها وسقفها

 33 كفپوشهای مختلف

 111 جمع

 21 تجهیزات و وسایل تاسیساتی ساختمان

 12 مختلف دیگر: عوامل

موران أمین سرالمت مر  أرجایی ساختمان در هنگام حریرق و تر  برای اطمینان كامل از پاب

آتش نشان، نه تنها الزم است كه ساخت بنا از نوع غیر قابل احتراق در نظرگرفته شود، بلکره  

كامل حتراق اتر از آنچه از  تی افزونساختمان باید بتواند متناسب با شدت حریق یا حتی شدّ

هرای حفاظرت از    مقاومت نماید. در مواردی كه كوشرش  ،شود محتویات ساختمان حاصل می

مقردار   ،كنرد  حریق ناشی از نروع تصررف كفایرت نمری    ایستایی و در مقابل بار  نظر حریق از

كند كره از   اصول ایمنی ایجاب می، ین مواردیدرچن .یابد خطرات حریق به شدت افزایش می

 محدودیتهایی برای ساختمان در نظر گرفته شود.، لحال ارتقاع و وسعت

سطوح زیربنا و ارتفاع ساختمان همیشه بایرد متناسرب برا مجموعره براری      ، به طور كلی

های محافظت در برابر حریرق   و در مواردی كه پیش بینی كند میباشد كه در حریق شركت 

باید حدنصراب براالتری    برای مقابله با حریق، برای مقابله با بار حریق ساختمان كافی نیست
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مسرلماٌ  ، های سطح و ارتفاع قائل شد. در صورت بری اعتنرایی بره ایرن ضروابط      در محدودیت

تری مرؤثر هرای   نشان در موقع حریق ناگزیر خواهند بود بره تردابیر و تاكتیرك    ماموران آتش

ی هرا  سراختمان های مربوط به وسعت و ارتفاع برای  توسل جویند. روشن است كه محدودیت

قابرل   غیر یها ساختمانهایی باشد كه برای  تر از محدودیت تر و محکم قابل احتراق باید دقیق

 احتراق و برخوردار از مقاومت كافی در نظر گرفته می شود.

در درجه دوم بعرد از برروز حریرق    موثررین عاملت مهم ،ی غیر قابل احتراقها ساختماندر 

است. اگر سرعت پیشرروی   یراكالح نازک جنس مص، درسرایت آتش به دیگر مواد سوختنی

موران آتش نشان ایجاد خواهد كررد.  أمشکالتی خاص برای م ،شعله در این مصالح زیاد باشد

موران بتوانند به آسانی حریق را كنترل أد و حرارت زیاد مانع می شود كه مدو، در این موارد

 ممکرن اسرت   ،یرق زیراد باشرد   اگر بار حر ،ی غیر مقاوم در برابر حریقها ساختمانكنند. در 

مهار نمرودن و كنتررل حریرق نراممکن شرود. در      ، وسعت و ارتفاعبدون اعمال محدودیتهای 

پذیر نیست و تنهرا از خرارج    ت مبارزه با حریق در داخل بنا امکانیاچنین شرایطی انجام عمل

اثرترر  ایرن روش بره مراترب كرم     البتره  برای خاموش كردن اقدام كرد كه  توان میساختمان 

هرا   سرقف نهدام و ویرانری دیوارهرای خرارجی و   موران با اأایمنی م معمواله، . در این مورداست

 دیوارهای خارجی فرو می ریزند.، بالفاصله پس از پاشیدن آب اهزیرا غالب ،تهدید می شود

اگر دیوارهای خارجی ساختمان با مصالح غیر قابل احتراق مانند آجر، بلوكهرای سریمانی   

موران جلروی گرمرای ناشری    أبه مجابه یك حایل حرارتری بررای مر   ، ن ساخته شوندو نظایر آ

 ازحریق را خواهند گرفت.  

اصواله دیوارهای خارجی با مشخصات ویژه ای طرح می شوند و نه تنها الزم است در برابر 

ی هرا  سراختمان بلکه باید بتوانند مانع سرایت آتش به ، قدرت و اثرات حریق ایستادگی كنند

 مجاور نیز باشند.
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درمعرض حریقی با شردت و دوام زیراد    ،اگر دیواری كه با مصالح بنایی ساخته شده است

گرفته است بیش از سطح بیرونی آن قرارگیرد سطح داخلی دیوار كه در مجاورت حرارت قرار

منبسط می شود و در نتیجه دیوار به طرف بیرون متمایل خواهرد شرد. حرال اگرر افرزایش      

ت از داخل ادامه یابد و ارتفاع دیوار نیز زیاد باشدو یا اگر قسمت بیرونی دیروار برا   درجه حرار

ئله ایرن مسر  . پاشیدن آب سریعاٌ سرد شود طبعاٌ دیوار بره طررف بیررون فررو خواهردریخت     

 موران و وسایل مورد استفاده آنانمی باشد.أهمیشه تهدیدی جدی برای جان م

د باعرث از  توان میر حریق بر اسکلت بنا از داخل ثیأت، های چند طبقه همچنین در اسکلت

 معمرواله بین رفتن ایستایی ساختمان و خراب شدن دیوارهای خارجی بنا شود. در این موارد 

 تا طبقه همکف و حداقل تا طبقه اول تمام دیوارهای خارجی فرو خواهند ریخت.

  ی مجاوری مجاورهاها  ساختمانساختمانحفظ اموال و حفظ اموال و . . 44--11

انگیرزه اصرلی    ،گرفرت  رقراری مقررات ایمنی از حریق قوت میدر ابتدا كه فکر تنظیم و ب

. در هرای دیگرر برود    آن در حقیقت جلوگیری از گسترش آتش از یك ساختمان به ساختمان

گروه كجیری از مرردم صردمه مری دیدنرد و     ، توجهی عده ای معدود انگاری و بی با سهل واقع

صدها و گراهی هزارهرا سراختمان طعمره      غالباه؛خسارات ناشی از حریق نیز واقعاٌ سنگین بود

 شد. میآتش 

در آمریکرا بره توسرط اداره     1131نامه محافظت در برابر حریق كره در سرال    اولین آیین

به خاطر آتش سوزیهایی بود كه در اواخرر سرده نروزدهم و     ،بیمه آتش سوزی تدوین گردید

. از میرران ایررن اوایررل سررده بیسررتم سراسررر شررهرهایآن كشررور را بارهررا در بررر گرفترره بررود 

ساختمان بره  11433كه در آن  1811حریق شهر شیکاگو را در سال  توان میها  سوزی آتش

سراختمان را   28333كره   1131كلی منهدم شد و یاحریق شهر سان فرانسیسکو را در سال 

د. ایرن  اسوزی دیگری در ایالت ویسکانسین روی د آتش ، 1811در سال . ویران نمود نام برد
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نفرر را هرالک نمرود.     1112شهر را نابود كرد و  11، احی جنگلی شروع شده بودحریق از نو

 مهمترین دالیل گسترش آتش در این گونه حریقها به شرح زیر است: 

 روكش قابل احتراقبا به ویژه ، وجود بامهای چوبی -

 كافی نبودن مقدار آب و وجود نارسایی در شبکه پخش آن -

حفرال و حایرل در برابرر    عردم وجرود   و  در معرض حرارت بودن بناهای مجاور -

 های حرارتی   تابش

 ناكافی بودن ضوابط و معیارهای ایمنی جمعی و عمومی -

 هوای خشك و داغ معموالهبادهای شدید و ، لیمی خاصوجود شرایط اق -

تررین عامرل    و بامهرا بره عنروان مهرم     ها ساختمانقابل احتراق بودن ، از میان عوامل باال

هرا   البته اگر از محتویات ساختمان صرف نظر كنریم در تمرامی تصررف   شناخته شده است و 

 ای تنظیم كرد. ساده توان برای این دو مورد قوانینمی

به طرور كلری دور كرردن تمرام مصرالح و محتویرات قابرل احترراق از سراختمان كراری           

ولی این امکان وجود داردكه ضوابط و مقررات به شرکلی تنظریم شرود كره      ،غیرممکن است

های اولیره حفاظرت از    هد. درآیین نامگردبرطرف  ها ساختمانمال سرایت حریق به دیگر احت

ای برین   ی مجراور، فاصرله  هرا  سراختمان برای جلوگیری از سرایت آترش بره امروال و    ، حریق

اغلب به هرم پیوسرته و بره طرور متصرل       ها ساختمانرعایت می شد. امروزه كه  ها ساختمان

هرایی از واحردهای    یهرا در بسریاری مروارد شرامل مجتمرع     ساخته می شوند و اصروالٌ طراح 

گرانی قیمت و دیگر مسائل اقتصادی شهری امکان ، گوناگون است و نیز مشکل كمبود زمین

ای بررای تمرام منراطق     رعایت چنرین ضرابطه  ، را از میان برده است ها ساختمانمجزا كردن 

 ممکن خواهد بود.غیر

از طرف دیگر عواملی در شناخت و طبقه بندی مناطق دخالرت مری كننرد كره همرواره      

متغیر هستند و اعتبار مقررات تدوین شده را مخدوش خواهنرد نمرود. مرجاله در مركرز شرهر      
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ولی در حومره و اطرراف    ،از یکدیگر مجزا ساخته شوند ها ساختمانتوقع داشت كه  توان مین

را دور از هرم بنرا كررد. تنظریم      ها ساختمانتوان میتر است، قیمت زمین و ساختمان ارزان كه

مقررات از روی تقسیم بندی مناطق نیز همیشه پس از چنرد سرال مشرکالت متعرددی بره      

خطوطی رابه عنوان مرزهرای آتشربند تعیرین     توان میآورد. در یك توسعه شهری  همراه می

د در خارج ایرن  توان میحریق هم  بازالبته ندها مقررات خاصی اعمال كرد. نمود و برای آتشب

در  مرؤثر  بد. اصوالٌ راه حل بهتر آن است مصرف مصرالح مرزها و در داخل مناطق گسترش یا

 مجاز اعالم كرد.را غیر سرایت و گسترش حریق 

اید مرانع  دیوارهای خارجی بنا ب، برای مهار و محدود كردن آتش در داخل یك ساختمان

مصرالح قابرل احترراق موجرود در      العموجبات اشت اشند ورسیدن حرارت به بناهای مجاور ب

مقاومرت دیوارهرا و    اسرت نه تنها الزم ، برای رسیدن به این هدف فراهم نکنند. آنهاراتمجاور

دهند(  ی مجاور را در معرض حرارت قرار میها ساختمانهای تعبیه شده در آنها ) ابعاد پنجره

نیرز ضرروری اسرت. در     هرا  ساختمانبلکه رعایت فاصله بین ، از شرایطی خاص تبعیت كنند

مقردار مقاومرت دیوارهرای خرارجی از لحرال      ، صورت مشخص و محدود بودن این فاصله ها

 ی اطراف معین كرد.ها ساختمانبرمبنای درجهاحتراق پذیری  توان میمهاركردن آتش را 

سراختمان و مقردار   برار حریرق موجرود در دو     قدرهرچ، برای جلوگیری از سرایت حریق

. باید مقاومت بیشتری برای دیوارهای بین آنها محاسبه شود ،احتراق پذیری آنها بیشتر باشد

عامل تعیین كننده مقدار سرطح بازشرو و ابعراد     ،بین دو ساختمان در نظر گرفته شدهفاصله 

 تعبیه شده در دیوار خارجی هریك از دو ساختمان می باشد. هایپنجره 

  خالصهخالصه

 ساكنان ساختمان در برابر حریق در گرو دو اصل اساسی است:ایمنی 

 فراهم بودن امکان دورشدن سریع از حریق -یکم
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 ممانعت از گسترش سریع آتش -دوم

 دستیابی به این دو اصل به مالحظات زیر مربوط خواهد بود:

 راههای فرار و تسهیالت پناهگاهی  ، مین خروجیهای كافیأت -

 دكردن معابر عمودی حریق و تنوره های ساختماندر حصار قراردادن و مسدو -

كاریهرا و   ال و پرردود در نرازک  عصرف نظر نمرودن از مصررف مصرالح زود اشرت     -

 تزیینات داخلی ساختمان

تجهیرزات كشرف و اعرالم    ، هشرداردهنده  ،به كار گرفتن وسایل كمك حفاظتی -

 حریق 

 حریق استفاده به موقع از وسایل و تسهیالت خاموش كننده و مبارزه با -

موران مرأ های حریق و حفظ جان  برای كاستن از خسارات و محدود كردن زیان -

 نجات و آتش نشانی باید:

 مقدار احتراق پذیری ساختمان و محتویات همواره كنترل شود. -

مقدارمقاومت ساختمان در برابر حریق طوری تعیین شرود كره اعضرا و اجرزای      -

مرانع گسرترش    دهف دوام آورساختمان در برابر بار حریرق ناشری از نروع تصرر    

موران امکران مری   أباشند و باعث فروریختن ساختمان نشوند. به این طریرق مر  

 یابند كه با ایمنی بیشتری به مبارزه با حریق بپردازند.

ی متعرددی را  هرا  سراختمان عوامل و موجبات حریقهای بزرگ و گسرترده كره همزمران    

مصرف ، ساختی غیر مقاوم در برابر حریقاست. مصرف مصالح متنوع زیاد و  ،ویران می كنند

موجرب بره وجرود آمردن      ،ها و رعایت نکردن فاصرله مناسرب   های قابل احتراق دربام پوشش

در مصرف مصالح و الزامری   مؤثرشود. با ایجاد محدودیت و وضع ضوابط  های بزرگ می حریق

در . ا را گرفرت هر  آتش سوزی  جلوی گسترش اینگونه توان میت فاصله میان بناها عایكردن ر

برا اسرتقرار دیوارهرای خرارجی      تروان  می،پذیر نیست مواردی كه رعایت فاصله مطلوب امکان
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دیوارهرای حریرق كره    . مقاوم و یا دیوارهای حریق از سرایت و گسترش آتش جلوگیری كرد

ی مجراور هسرتند از مصرالح غیرقابرل     هرا  سراختمان مانع رسیدن حرارت و سرایت آتش بره  

 گردد. كنترل میدر آنها به كمك ضوابطی معین شوند و مقدار سطوح باز  احتراق بنا می

  خودآزماییخودآزمایی

 شرح دهید؟فاظت در برابر حریق را هدف از تدوین و اعمال آیین نامه های ح -1

مین تندرستی ساكنان ساختمان و كاهش خطرات جانی حریق چره اقرداماتی   أبرای ت -2

 باید انجام گیرد؟

حفظ ساختمان و محتویات آن ، موران نجات و آتش نشانیأنی می به ایماببرای دستی -3

 ؟قرار گیردتجزیه و تحلیل  مورد چه موضوعاتی باید

 



 

 دومفصل 
1تئوری حریق 

 

2 

 

 1ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی صفحه .1
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  اهدافاهداف

 :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

 مراحل اصلی احتراق .1

 گسترش حریق چگونگی و رفتار آتش .2

 ترین مواد تولید شده ناشی از حریق مهم .3
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  علم حریقعلم حریق  ..11--22

رفترار  ، علم حریق شامل مباحجی است كه در آن چگرونگی عمرل احترراق و شرعله وری    

هریك مورد  یاتٌپدیده های مربوطه و خصوص، محصوالت حریق، آتش سوزی و گسترش آن

 .گیرد میبررسی و شرح قرار 

  احتراقاحتراق  ..11--11--22

شریمیایی برین یرك مراده سروختنی و اكسریژن )اغلرب         های سریع یك سری از واكنش

احترراق گوینرد.    ،اكسیژن هوا( را تحت شرایط اصطکاک كه سبب تولید نور و گرما می شود

ف هركدام از ایرن مروارد   گرما و منبع سوخت نیازمندیم و حذ، برای بروز اشتعال به اكسیژن

واكنش را متوقف خواهد كرد. به دلیل الزم بودن این سه زمینه از آتش به آنها مجلرث آترش   

. اگرر  تظاهرات آشکار واكنش بین یك سوخت گرازی و اكسریژن اسرت   ، شود. شعله گفته می

نامیرده  « شعله پریش آمیختره  »  ،سوخت گازی شکل باشد و سپس با اكسیژن مخلوط گردد

ای  شود.اگر سوخت مایع یا جامد باشد و اختالط در جریان احتراق صورت گیرد بره گونره   می

. نامنرد  مری « هرای انتشراری   شرعله » هرا را   آن شرعله  ،كه بخارات قابل احتراق به وجود آیرد 

        یمیایی بره مروادی   گررم شرده و از نظرر شر    ، گراز بره   در تبردیل های جامرد و مرایع    سوخت

احتراق گرم شدن ساده یك سوخت مناسب نیست. احتراق زمانی . ندال تبدیل شوعاشت قابل

 یا در حال اشتعال باشند.ل شدهگازهای حاصل از سوخت مشتع اتفاق می افتد كه

گازی ه و نقطه شعله زنی یا اشتعال به درجه حرارتی گویند كه یك سوخت باید گرم شد

آترش بره درجره حرارتری      منتشر سازد كه در مجاورت یك منبع اشتعال آتش گیررد. نقطره  

شود تا با انتشار گازهای قابرل اشرتعال باعرث ایجراد حریرق      گویند كه یك سوخت باید گرم 

شعله خرارجی،   خارجی اشتعال )مانندگونه منبع  و بدون هیچ جشود. اگر این بخارات به تدری
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رسریده  : به درجه حرارت اشتعال تدریجی یا خودسوزی گویند می، گردند..( مشتعل .جرقه و

 است.

در  ات حاصل از گررم شردن سروخت   بلکه بخار ،سوزد سوخت نیست كه میاین ، براینبنا

هرا باعرث ایجراد گرمرای      شعله، بخارات سوختن اشتعال و شروع از زمان .حال سوختن است

افزایش می یابد. فراینرد احترراق بررای    نیز بیشتری شده و میزان تولید بخارات قابل اشتعال 

ی ژانرر  ترأمین ی بوده و قادر به تأمینباید خود  ،سوخت بوجود آمده است آتشی كه در سطح

 الزم برای متصاعد شدن بخارات قابل اشتعال از سوخت باشد.

ن و سروخت  ژوسیله میزان تركیب شردن اكسری  ه درجه سوختن ب ،های انتشاری در شعله

و شرکل   . حجرم سروخت  گرردد  میكنترل  از طریق میزان تهویه معموالهشود كه  مشخص می

برا ایرن وجرود    . آنهرا را مردنظر قررارداد    تروان  مری پارامترها و فاكتورهایی هستند كره  ، اتاق

میرزان سروختن    پیش آمیختره وجرود نردارد و   هیچکدام از این محدودیتها برای شعله های 

چرراع  آشرکار بررای شرعله هرای پریش آمیختره،        تر باشرد. یرك مجرال    بسیار سریع تواند می

اهی است. مخلوطی از سوخت و اكسیژن در یك محیط بسرته ایجراد   بونسن)گازی( آزمایشگ

ولی  ؛به هر نسبتی با هوا تركیب شود تواند میگرچه یك سوخت گازی . كند میخطر انفجار 

همه مخلوط قابل سوخت نیستند و ممکن است حدود باال و پرایین دامنره قابلیرت اشرتعال     

 مخلوط را برآورده كرد.

  گسترش حریقگسترش حریق  ..22--11--22

جابجایی و تشعشع كره هرر سره در    ، انیسم اساسی انتقال گرما عبارتند از : تماسسه مک

اند. تماس روش انتقرال گرمرا برین جامردات اسرت و در مایعرات و        حریق ساختمان مشترک

جابجرایی یرا   . در گرمای جابجایی مستتر ) پنهران( اسرت   معموالهافتد كه  گازها نیز اتفاق می

. تشعشرع  شرود  مری به مایعات و گازها محدود  شامل شده وجابجایی ماده واسط را ، همرفت
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نوعی از جابجایی گرماست كه نیازی به ماده واسط )برین منبرع و گیرنرده ( نردارد ) شرکل      

 .(1-2شماره

آتش ها در محیط های بسته نسبت به محیط های باز رفتار و میرزان سروختن متفراوتی    

هرا عمرومی    زیرا این نوع آتش ،بدانیمدارند. مهم است كه مراحل گسترش حریق سربسته را 

اثر شردیدی برر افرزایش میرزان      ،وجود یك سقف روی حریق. (2-2 شماره )شکلباشند  می

گرمای تشعشعی بازتابش شده به سرطح سروخت دارد و وجرود دیوارهرا نیرز ایرن اثررات را        

ت و دداد) مشروط براینکه تهویه كافی باشد(. یك حریق بسته در حضور سوخنافزایش خواه

 .كند) دوره رشد، ثبرات و سرپس سررد شردن(     را طی می یتهویه كافی بعد از احتراق مراحل

را  ،ثبت درجه حرارت آتش در طول زمان ) از لحظه شرروع حریرق ( منحنری رشرد حریرق     

ها  این گونه منحنی، كند دهد. از آنجا كه منحنی براساس وضعیت آتش تغییر می تشکیل می

 ن بسیار مفید هستند تا اثرات تغییر شرایط را در نظر بگیرند.برای متخصصین و دانشمندا

دوره رشد حریق از لحظه شروع اشتعال تا زمانی كه تمام مرواد سروختنی درون محریط    

در آغراز بخرارات حاصرل از سروخت در     . (3-3شماره )شکلخواهد داشتموجود است ادامه 

تهویه بیش از مقداری اسرت كره    معموالهگیرند.  آتش میشوند،  نزدیکی سطحی كه تولید می

كند و میزان اشتعال از طریق سطح ماده در حرال سروختن    تأمیناكسیژن كافی برای آتش 

ولی لحظره بحرانری    ،بستگی داردل دوره گسترش به فاكتورهای بسیاری . طوشود میكنترل 

ها به سقف می رسند و لحظراتی كره شرعله هرا در زیرر سرقف منتشرر         زمانی است كه شعله

میزان گرمای تشعشرعی كره بره    پس از آن سطح به میزان زیادی افزایش می یابد.  ،شوند می

به طور باورنکردنی افزایش یافته و این در یك اتاق با اثاثیره و   شود میسطح سوخت بازتابش 

درجه سرانتیگراد   113لوازم واقعی زمانی اتفاق خواهد افتاد كه درجه حرارت سقف به حدود 

ثانیره   3-4انده به سررعت بره نقطره اشرتعال رسریده و در مردت       یمی باقبرسد. موادسوختن
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و نقطره   شود میگرفتگی یا اشتعال شدید نامیده  گر یمشتعل خواهند شد. این انتقال ناگهان

 شروع فاز ثبات حریق است.

 

 

اگر در طول دوره رشد حریق، تهویه ناكافی باشد ممکن است آتش به دلیل فقر اكسیژن 

مرحله اشتعال شدید افت نموده و آتش كاماله خاموش شود، یا به صورت بردون  به سرعت از 

تواند همانند محریط بسرته انباشرته از بخرارات      شعله درآید و این گونه آتش بدون شعله می

 قابل اشتعال، بسیار خطرناک باشد.



 های ایمنی و حفاظت از حریق سیستم       22 
 

 

 

 

در اثر بازشدن یك در( تركیب شود ممکن اسرت   اگر مخلوط فوق با اكسیژن جدید )مجاله

توانرد   كه مری  شود میشت شعله آتش نامیده ور گردد. این واكنش برگ شعله، به صورت فوران

بسریار خطرنراک    ،شروند  ها مری  برای آتش نشانانی كه جهت جستجو و نجات افراد وارد اتاق

نیمه مسردود( بره وسریله     محیطهای بسته یا نیمه بسته )مسدود یاكنترل باشد. آنها بشرط 

 توانند وارد شوند. می ،تهویه زیاد

ولری شرعله    ،شدن موضعی زیاد طوالنی نیست شعله ور، در فاز ثابت یك حریق سربسته

مرواد و بخرارات فررار برا هروای وارد شرده مخلروط شرده و میرزان          . كشد می به بیرون زبانه

شود. این مرحله از حریرق دارای   گیریبه وسیله مقدار تهویه و سوخت موجود تعیین می آتش

آید. مقاومت مصالح در برابر حریق  زیرا حداكجر درجه حرارت بوجود می. اهمیت زیادی است

آید و زمانی كره بایرد تحمرل كننرد محاسربه       باید برای حداكجر درجه حرارتی كه بوجود می

. شرد كه تمام سوخت دردسترس مصرف شده بااست شود. آخرین مرحله )سردشدن( زمانی 

 شود. اطفا ) خاموش شدن( حریق دیده می در این صورت
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احتراق زمانی صورت میگیرد كه اكسیژن موجود باشرد. بسریاری از خراموش كننرده هرا      

ماننرد دی اكسرید   رونرد )  اكسیژن در دسترس حریق بره كرار مری    برای محدود كردن میزان

كرردن مرواد درگیرر در     ازطریق سررد ، ترین خاموش كننده )آب( كف، شن و...( عمده، كربن

در صرورت سررد شردن    توانرد شرروع شرود و     بردون گرمرا نمری   واكنش كند.  واكنش اثر می

قطع خواهد شد. سومین روش اطفا حریق قطع كردن زنجیره واكنش است. پرودر   نینیزناگها

كه عموماه بنام هالون نامیده می شوند( از طریق كند كرردن  ه )هالونخشك و هیدروكربنهای 

اعمررال ، ا قطررع كامررل آن كرره مهررار شرردن خودبخررودی حریررق را در پرری دارد واكررنش ترر

 كنند. نفوذمی

 

به نظر می رسد كه یرك سروم   ، ی مسکونیها ساختماندر  ها سوزی آتشبه آمار با توجه 

% آنها به بیررون از اتراقی كره در آن    83آنهامنحصر به اولین مرحله )فاز( هستند و بیشتر از 

را بره طرور مجرزا در نظرر      هرا  سراختمان كنند. منرازل و دیگرر    نمی افروخته شده اند سرایت

ی كوچك نیز از مرحله اول فراتر می روند. ایرن  ها حریقحتی ، بگیرید. پیداست كه در منازل
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ارقام و نمودارها به گستردگی خسرارت حریرق بسرتگی دارد و گسرتردگی دود را نبایرد بره       

 .(2-2شماره  ولعنوان توسعه و پیشرفت حریق به حساب آورد)جد

دود شامل مواد شیمیایی اسرت كره   . نور و دود هستند، گرما، اصلی ترین تولیدات حریق

از اكسیداسیون سوخت بوجود می آید. دود حاوی ذرات ریز سوخته یا سوخت خام است كه 

نهرا  در هوای گرم شناورند. همچنین ممکن است گازهای سمی حاصرل از احترراق نیرز برا آ    

گرمرا و دود( خطرنراک هسرتند و بایرد     ولی دو ماده دیگر )مخلوط باشند. نور خطری ندارد، 

 برای مقابله با آنها طرح هایی را به اجرا درآورد.

  حرارتحرارت  ..33--11--22

گرمرای  . شرود  مری چندانی بر ساختمان ندارد و به ندرت باعث فرروریختن آن   تأثیردود 

ی ویران كنرد. فروالد دو سروم از مقراومتش را در     یك ساختمان را به طور كل تواند میشدید 

ت می بیند از دسرت  ) كه دریك حریق خانگی غیرعادی نیست( حراردرجه 133زمانی كه تا 

ولی از آنجایی كه مقاومرت برتن مسرلح بره مقاومرت       ؛ماده مقاومتری استخواهد داد. بتن، 

نیازمند عایق كاری كافی فوالد برای پیشگیری از افرزایش دمرای    ،كششی فوالد بستگی دارد

ثرابتیمی   اهولی ازآنجایی كه به میزان تقریب ،آن تا دمای بحرانی است. چوب اگرچه می سوزد

 . ماده ساختمانی بسیارخوبی است ،سوزد

 ) برحسب درصد( 1112. آمار گسترش حریق انگلستان 2-2شماره جدول

   در: ها حریقدرصد  

 غیرمنازل منازل ی مسکونیها ساختمان 

 33 43 31 محدود به اولین ماده مشتعل شده

 14 48 13 محدود به اطاق محل اشتعال

 8 8 1 محدود به ساختمان محل اشتعال

 1 1 2 گسترش به اطراف ساختمان محل اشتعال
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چوبهای ساختمانی ضخیم را به كار بررد و معیرار مشخصری از مقاومرت      توان میبنابراین 

ساختمان در برابر حریق را پیش بینی كرد. آجرها یکی از بهترین مواد مقاوم در برابر حریرق  

 هستند. زیرا در حین ساخت در كوره های آجرپزی تا درجه بسیار باالیی حرارت دیده اند.

بره انردازه و شردت حریرق بسرتگی دارد.       ،شود می مقدار گرمایی كه در یك حریق تولید

محاسربه و بررآوردی از    كننرد،  مری درک و فهم عواملی كه میرزان تولیرد حررارت را تعیرین     

را در محل حریق و نیز مناطق مجاور آن امکران پرذیر    ها ساختمانپتانسیل تخریب امالک و 

عیرین  تهویره ت  می سازد. در یك حریق خانگی میزان آتش سروزی برا توجره بره سروخت و     

 هستند كه گرمای حاصله را تعیین خواهند كرد.   یاملوو این دو ع شود می

كمیت پتانسیل سوختن درون یك ساختمان با عنروان برار سروخت آن سراختمان بیران      

شود. تخمین و برآورد برار سروخت    شود كه اسکلت ساختمان و محتویات آن را شامل می می

راهنمای تقریبی برای میزان تولید گرمرا و شردت حریرق باشرد. محاسربه دقیرق و        تواند می

صحیح بار سوخت با توجه به مواد مختلفی كه در ساختمان به كاررفته اند مشکل اسرت. برا   

باید بسیار باالتر از برار سروخت    احتماالهتوجه به موارد ذكر شده بارسوخت یك مخزن توزیع 

اد باشد. زمانی كه پتانسیل تولید دود از مواد مشرابهی در نظرر   یك مکان ورزشی با همان ابع

 . شود میبطور معمول از اصطالح باردود استفاد  شود میگرفته 

ترتیرب  ، تنها طبیعت و مقدار سوخت نیسرت كره برر بررون ده حررارت اثرر مری گرذارد        

 ،به طور مطلق هرچره سرطح تمراس سروخت بیشرتر باشرد       .قراردادن سوخت نیز مهم است

انسیل گسترش سریع حریق بیشتر است. نزدیکی سروخت بره دیوارهرا و سرقف نیرز یرك       پت

فاكتور برای تعیین گسترش حریق از طریق این سرطوح اسرت. هرچره سروخت مترراكم ترر       

زمان بیشتری برای رسیدن به بازده گرمایی كامرل نیراز دارد و مردت زمران بیشرتری       ،باشد

 یابد. دوام می
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عامرل تعیرین كننرده در تعیرین شردت       ،ن آغاز شده اسرت تهویه فضایی كه حریق در آ

هروای مرورد نیراز آترش و كراهش احتمرالی گرمرا دراثرر          تأمین. حریق و برون ده گرماست

هرا   هرا و دریچره   مقدار تهویه با توجه به شکل و اندازه پنجره. جابجایی هوا هر دومهم هستند

ن اندازه آترش را بره وسریله    ممکن است بتوا ،ها كوچك باشند وقتی پنجره. شود مشخص می

اگرر  . مقدار اكسیژنی كه در دسترس دارد كنترل كرد )یك حریرق برا تهویره كنتررل شرده(     

آنگاه میزان آتش به وسیله مقدار سوخت  ،كنند تأمینكسیژنی بیش از نیاز حریق پنجره ها ا

باعرث خنرك شردن حریرق     ، كنترل خواهد شد. افزایش اكسیژن بیش از نیاز فرایند سوختن

ها  دریچهاندازه پنجره ها و .گردد میود حاصل از حریق شده و اكسیژن مازاد در نهایت وارد د

به شدت حریق اثر بگذارد. تجربه نشان داده است كره یرك پنجرره     تواند میشکل آنها نیز و 

باریك و بلند باعث یك حریق شدیدتر نسبت به پنجره ای مربع شکل با همان اندازه خواهرد  

 شد.

انردازه محریط یرا     ،عاملی كه بر شدت حریق و میزان تولید گرما اثرر مری گرذارد   آخرین 

برار   احتمرااله فضایی است كه آتش در آن روشن شده اسرت. از آنجرایی كره فضرای بزرگترر      

فاصله بین حریق تا سقف و دیوارها باعث افت آتش تا مراحل ابتردایی   ،سوخت بیشتری دارد

را بررای  محیط بزرگترر حریرق مردت زمران بیشرتری       آن خواهد شد. به عبارت ساده تر در

 خطرناک ترباشد. تواند میولی حریقی كه اتفاق می افتد گسترش الزم دارد، 

  دوددود  ..44--11--22

فررو  و  درصد كوچکی از قربانیان حریق به طور غیر مستقیم در اثر حرارت تولیرد شرده   

مرداوم بررای    مچنرین حررارت خطرری   ه. دهنرد  جان خود را از دست می، ریختن ساختمان

نشانان و امدادگران است. با وجود این اكجر مرگ های ناشی از حریق بر اثرر دود اتفراق    آتش

مطالعرات   .افتد) بعلت تنفس گازهای سمی یا مسموم شدن به وسیله مونواكسرید كرربن(   می
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مختلف در مورد مرگهای ناشی از حریق نشان داده است كه بیش از نیمی از این تلفرات بره   

هرچنرد تقریبراه دو سروم     ومیت برا مونواكسرید كرربن بروده اسرت؛     ستقیم در اثر مسمطور م

می از آنها تا سررحد مررگ   های كشنده داشته باشند. تعداد ك قربانیان ممکن است سوختگی

سوختن یا زغال شدن افراد پرس  . شوند همه این افراد اغلب پس از مرگ پیدا می سوزندو می

باعث برآورد غلرط دربراره خطررات     تواند مییا استشاق دود از مرگشان در اثر گازهای سمی 

 مربوط به مواد حاصل از حریق ) دود و گرما( شود.

ترین اصطالحی است كه برای محصوالت جامد یا گازی شکل حریق كره بره    عمومی ،دود

ایرن مراده حراوی ذرات سروخته و خرام      . صورت معلق در هوای گرم شناورند به كار می رود

گررم شردن سروخت و    . راه گازهای حاصل از تجزیه شریمیایی سروخت اسرت   سوخت به هم

ای از گازهای گرم ایجاد كند كه به طبع در هوا صرعود خواهرد    توده تواند میانتشار مواد فرار 

و اكسیژن مازاد  كند میتأمینكرد. مقداری از این هوا، اكسیژن مورد نیاز برای ادامه حریق را 

 .شود میبا توده مذكور مخلوط شده و جزء الینفك دود 

كه رنگ آن متغیر مری باشرد و از بسریار     دهد میشکل ظاهری دود جزئیات آن را نشان 

ی كره درهروا   . دانسیته بره حجرم ذرات نسروخته ا   كند میروشن تا دودی بسیار غلیظ تغییر 

قردرت دیرد را    ؛چرا كره تر اسرت  باشد خطرناکو دود هرچه فشرده تر معلق اند، بستگی دارد

. قدرت دید در دود به دانسیته دود و وضعیت فیزیولروژیکی شرخص بسرتگی    دهد میكاهش 

ه ولی زمانی كه قدرت دید ب ق ممکن است تنها سبب ناراحتی شود،دارد. یك دود بسیار رقی

رناک باشرد.  از فرار و نجرات جلروگیری كررده و بسریارخط     تواند می،شدت محدود شده است

اغلرب غیرر    ،ای كه مسیرهای فرار و نجات از آترش را براز نگره دارد    رقیق سازی دود به گونه

 ممکن است. بنابراین بهتر است از همان ابتدا ازورود دود جلوگیری شود.

آن بسرته بره طبیعرت    باید دود را به عنوان پتانسیل مرگ فرض نمرود. اگرچره سرمیت    

اد كربن دار، دی اكسید كربن و مونواكسید كرربن تولیرد   ولی همه مو سوخت متفاوت است،
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، كننرد. كلریرد هیردروژن    ترری تولیرد مری    های دیگر حتی گازهرای سرمی   كنند. سوخت می

كره   شرود  مری تصرور  . شایع ترر هسرتند   ها حریقهیدروژن سیانید و اكسیدهای نیتروژن در 

تر از زمانی است كه به صورت منفررد و مجرزا وجرود     تركیب این گازها حتی بسیار خطرناک

 داشته باشند.  

كه در مقرادیر نراچیز    كنند میهای پلی اوره تان مقدار زیادی هیدروژن سیانید تولید  فوم

فروشرگاه وول ورث در منچسرتر یرك مجرال ثبرت شرده از        1111كشنده است. حریق سال 

بیشتر كسانی كه جان باختنرد در  . طبیعت كشنده دود حاصل از سوختن پلی اوره تان است

اطراف پله های اضطراری بودند كه به دلیل گسترش بسیار وسریع دود سرمی نتوانسرتند از    

 آنها بگذرند.

كلری برا   ه رسد كه موضوع در منازل بر  ی از حریق به نظر میاشبا توجه به آمار جراحات ن

ی اتفراقی  ها حریقنتیجه % جراحات 13در منازل نزدیك به . ها متفاوت است دیگر ساختمان

بوده است كه بیشترین علت آن دخانیات )بیش از یك سوم تلفات و یك ششم جراحات غیر 

كشنده( و كبریت )بیش از یك دوازدهم جراحات غیر كشرنده( افرراد سریگاری بروده اسرت.      

 و )بیش از یك سوم( از جراحات غیركشنده بوده مهمی در عامل وسایل پخت و پز همچنین

های مسکونی غیر ازمنازل بیش از یرك سروم    در ساختمان. نسبتاٌ كمتری داشته استتلفات 

، ی اتفراقی هرا  حریرق حرال آنکره در    ،های عمدی و آگاهانه بوده اسرت  جراحات در اثر حریق

دخانیات و وسایل الکتریکی بیشترین تمایل را به ایجاد جراحات داشته اند. همچنرین شرمار   

انی نسربت داده  مفرایندهای صنعتی یا سراخت مانند منابع دیگر زیادی از جراحات و تلفات به

 (.3-2 شماره ) جدولمی شوند
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 ) برحسب درصد( 1112آمار صدمات براساس منابع اشتعال، انگلستان  :3-2شماره جدول

 درصد صدمات در: 

 غیرمنازل منازل ی مسکونیها ساختمان 

 غیركشنده كشنده غیركشنده كشنده غیركشنده كشنده 

 13 23 11 31 11 31 دخانیات

 1 3 1 1 1 1 كبریت ها

 1 1 38 13 33 1 وسایل پخت و پز

 4 1 1 13 1 12 كننده هوا وسایل گرم

 1 1 3 1 4 1 كشی برق سیم

 1 3 1 1 8 4 وسایل برقی دیگر

های  بقیه)شامل پدیده

 طبیعی(
1 1 1 4 13 22 

 3 22 2 11 2 13 نامشخص

 11 13 81 81 83 81 كل موارد اتفاقی

 31 21 14 11 11 13 افروزی عمدی آتش

  طراحی ایمنی حریقطراحی ایمنی حریق  ..22--22

خطرات حریق تحت عنوان مواد حاصل ازاحتراق كره گرمرا و دود نامیرده     ،در بخش اول

یی است كه سطح قابل قبولی از ایمنری  ها ساختمان ،مشخص شد. اهداف طراحی ،می شوند

 استوار است.، باشند و بر به حداقل رساندن خطرات ناشی از این محصوالت حریق را داشته

ی خاص ها روشمعیارهای دقیق و صریحی را كه برای رسیدن به چنین اهدافی از طریق 

این اجزا با آنچه در عمل . به عنوان اجزا ایمنی حریق در نظر گرفت توان میاتخاذ می شوند، 
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ها، پله هرای   آب افشان، مانند درهای اضطراری حریق ،رندارتباط دا ،شود میساخته یا نصب 

 . اضطراری و...

 بدلیل استفاده نادرسرت،  ولی .یك ابزار ارزشمند برای طراح است ،1تقسیم بندی ساختار

كند. برای تحقق ایرن هردف    ی برای دستیابی به اهداف مشخص شده ارائه نمیمؤثرتاكتیك 

ایمنی حریرق را كره در نمرودار زیرر مشرخص شرده درک       الزم است كه طراح اصول و قوائد 

 (.4-2شماره كند.)شکل

  اهداف ایمنی حریقاهداف ایمنی حریق  ..11--22--22

، توان تالش برای دستیابی به یرك سرری اهرداف دانسرت. طراحری      فرایند طراحی را می

حلی فیزیکی بررای یرك دسرته مسرائل داده شرده اسرت. ایرن اهرداف دارای          جستجوی راه

ربری، تکنولوژی و اقتصاد خواهد بود. برای موفقیت آمیز برودن  كا، های زیبایی شناسی جنبه

هماهنگ و متناسرب تلفیرق شروند. ایمنری      كامالهان الزم است اهداف به طور مایمنی ساخت

كه ایمنی حریق بایرد   شود میچنین فرض  معموالهاز جمله اهداف فنی باشد.  تواند میحریق 

بوطه و محریط اطرراف را تحرت پوشرش قررار      ی مرها ساختمانایمنی مردم و اموال آنان در 

. اهرداف  اسرت دو جنبه امنیت جانی و امنیت مالی  شامل دهد. بنابراین اهداف ایمنی حریق

ولی به طور كلی زیرمجموعه ای  ،دیگری نیز ممکن است در بعضی موارد وجود داشته باشند

حفرظ   ،ها از این دو اصل عمده هستند. به عنوان مجال در طراحی ایمنی حریق در بیمارستان

)جهت پرهیز از كاهش مداوم طول  خدمات و سرویس دهی به عنوان یك هدف مطرح است

ییرر در  البته ایرن امرر فقرط یرك تغ     .عمر به دلیل به تعویق افتادن اعمال جراحی و درمانی(

 جدید. كامالهنه هدفی  ،ایمنی زندگی و حفاظت اموال است

                                                 
1.

Compartmentation 
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شود تا احتمرال صردمه و مررگ سراكنان      تالش می، امنیت جانی تأمیندر طراحی برای 

ترا حردود قابرل قبرولی كراهش       .و دیگر افرادی را كه ممکن است آسیب ببینند ها ساختمان

ه به اسرکلت سراختمان و محتویرات    صدم ،یابد. هدف حفاظت اموال و اثاثیه كاهش پتانسیل

 قابل قبول است. درون آن تا حدود

 

 

 

  اهداف

 

  ها روش

 

   اجزاء

 

 ها اجزا و روش، سلسله مراتب اهداف :4-2 شماره شکل

سراختمان اسرتوار براقی     ،امکران حد پی آن است كه بعد از حریق تا  معمار ساختمان در

بررای عملیرات اطفرا حریرق درحرین      مانده و قابل تعمیر باشرد. همچنرین سراختمان بایرد     

خطرری   جواری اثاثیره بایرد بره عنروان     سوزی به اندازه كافی ایمن باقی بماند. خطر هم آتش

 تر با امکان آلودگی محیط در نظر گرفته شود. وسیع

  

 ایمنی حریق

 حفاظت اموال                   ایمنی جان

 محدود كردن حریق –اطفا حریق  -فرار -ارتباطات –پیشگیری 

 ساختمان ها، اثاثیه، لوازم، ساكنین
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دو محصول اساسی احتراق ) دود و گرما( به ایرن دو هردف مربروط مری شروند. در یرك       

به عنوان حفاظت مردم از دود و ایمنی مالی به عنروان   تواند میایمنی جانی  ،مقایسه تقریبی

 دوركردن گرما از ساختمان مطرح شود.

  ی ایمنی حریقی ایمنی حریقااهه  روشروش. . 22--22--22

.                   جهررت دسررتیابی برره اهررداف ایمنرری جررانی و مررالی پررنج روش در دسررترس مرری باشررد   

 (:1-3 شماره )شکل

با كنترل منابع سوخت و اشتعال كه باید از عدم شروع حریق مطمرئن  گیری:  پیش (الف

 شوند.

باخبرشرده و همره   سراكنان  ، مطمئن شروند كره در صرورت برروز حریرق      ارتباطات: (ب

 های حساس به حریق یکی پس از دیگری فعال خواهند شد. سیستم

اطمینان داشته باشند كره سراكنین سراختمان و محریط اطرراف قبرل       نجات و فرار: (پ

 ند به مناطق امن بروند.توان می،ازاینکه به وسیله گرما یا دود صدمه ببینند
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قل اسرت و  حصول اطمینان از این كه انردازه حریرق در حردا    محدود كردن حریق : (ت

 .باشد میدر معرض تهدید محدود میزان وسایل و افراد 

توان به سررعت و برا كمتررین خسرارت      اطمینان از این كه حریق را می اطفاحریق : (ث

 وارده بر ساختمان خاموش كرد.

اولرین مرحلره    مسرلماه . پنج روش فوق را در یك نظم و ترتیب منطقری در نظرر بگیریرد   

های دیگرر مرورد    روش ،دهد زمانی كه این روش اثرش را از دست میتنها پیشگیری است و 

هرای دیگرر    بره روش  ق موفقیت آمیز باشد نیرازی گیرند. اگر پیشگیری از حری توجه قرار می

پیشگیری از حریق به هر دلیرل میسرر    ،با این وجود اگر در طول عمر ساختماننخواهد بود. 

 های الزم انجام گیرد. پیش بینی ی دیگرها روشبرای  ،شدن

هرا و امروال را    جران  توانرد  مری ن ،دموفرق باشر   كراماله ارتباطات به خودی خود حتی اگرر  

بدین معناست كه باید بره عنروان    ایمنی حریق تأمینولی نقش عمده آن در  ،محافظت كند

آنگراه فررار    ،موفق درست و ارتباطات در صورت وجود یکی از پنج روش در نظر گرفته شود. 

، ارتباطرات ولی در صورت عدم موفقیرت  . توان مورد توجه قرارداد و نجات واطفا حریق را می

 .ماند میتنها محدود كردن حریق به عنوان یك روش در دسترس باقی 

  اجزاء ایمنی حریقاجزاء ایمنی حریق  ..33--22--22

به ایمنی حریق آنها را  توان برای دستیابی سالح هایی هستند كه می ،اجزاء ایمنی حریق

وسایل آن، لوازم و ساكنان آن. ، به طور تاكتیکی به كار گرفت. این اجزا عبارتند از ساختمان

 و منحصراه به نحوه دسته بندی آنها بستگی دارد.  بوده حدود مال كننده غاش ءتعداد اجزا

العمرل  پیچیدگی عکس هریك از اجزا ممکن است شامل یك یا هرپنج روش باشد و این 

 ،طلبرد. همچنرین برین اهرداف     های ایمنی حریق مری  برای روشرا منطقی است كه بخشی 

اصطکاک وجود خواهد داشت. به همین دلیرل معیارهرایی    ،ها و هركدام از اجزاء منفرد روش
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ی مد نظر قرار گیررد.  یبه تنها تواند مین ،كه برای كاهش خطر حریق در نظر گرفته می شوند

ها در یك ساختمان برای گسرترش حفاظرت امروال ممکرن      بینی آب افشان برای مجال پیش

است خطر گسترش حریق را تا حدودی خاص كاهش دهد. این كاهش در اندازه آترش و در  

ه و حجرم دود تولیرد شرده را    ادد استهالک ساختمان را كراهش  خطر ،نتیجه در رشد حریق

رار در هنگام آتش سوزی را افزایش مقدار زمان موجود برای ف در این صورت. كند میمحدود 

ن تره نشرینی آن را بیشرتر    امکرا  نیز كراهش داده و ه و ممکن است درجه حرارت دود را ادد

ممکن است فشار فضای سکونت را كاهش داده و خطر ته نشینی )پرایین آمردن(    كند. حتی

 افزایش دهد.  نیز ها را  دود روی پلکان

 تأكیرد و یرا تمركرز    ءهستند و تغییرر یرك جرز   بنابراین تصمیمات ایمنی حریق پیچیده 

 دارد.تأثیربرروی یکی ازپنج روش بر احتمال موفقیت در هركدام ازدیگر اهداف 

  مباحث اجزایی و مهندسی آتش در طراحی ایمنی حریقمباحث اجزایی و مهندسی آتش در طراحی ایمنی حریق  ..44--22--22

مباحث اجزایری در مرورد ایمنری حریرق چنانچره در مرورد معیارهرای مصروب قروانین          

و آنگاه استانداردهای خاصی را بررای   ردهباید اجزاء خاصی را تعیین ك ،ساختمان ارائه شدند

 این اجزاء مطرح كنند.

 این اجزا عبارتند از: 

 مسافت و مسیرهای جابجایی 

 سنگینی حاصل از عناصر ساختمان 

 بام نساختما 

 دیوارهای جدا كننده 

 ها ها و كف اتاق دیواره 

 های حفاظت شده محورها و ستون 
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 محدود كننده آتش فضاهای مرده و 

 سطح داخلی 

 ها پلکان 

  های جدیرد   كه اصول حیاتی را حتی در پیشرفت 1111قانون احتیاطات حریق

 :شود میعناوین زیر را نیز شامل  ،گیرد ی خاص در بر میها ساختماندر انواع 

 آموزش كارمندان 

 دسترسی به یگان حریق 

  وسایل و امکانات دستی اطفا حریق 

 اخطار های تشخیص و سیستم 

   عالئم و روشنایی های اضطراری 

         بحث اجزایی برای این است كه همره ایرن اجرزای ایمنری حریرق بره طریقری

مستقل و مجزا رعایت شوند و استانداردهای مطلوبی برای پیش بینی هریك از 

 آنها وضع شود.

  خالصهخالصه

بررای ایجراد آترش    . وقوع هرآتش نیاز به زمینه های فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد

ی ضروری است و در صورت حذف تنها یکر  ،عامل كه به مجلث حریق معروف است سهوجود 

به طرق مختلف انجام گیررد.   تواند میگسترش حریق ادامه حریق ممکن نخواهد بود. ،از آنها

تر را امکران پرذیر    های مجاور یا طبقات باالتر و حتی پایین های زیر انتشار حریق به مکان راه

 سازد. می

 هدایت ) ازموارد ملتهب و داغ( (الف

 جابجایی هوای داغ (ب
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 تشعشع (ج

 شعله)تماس شعله( (د

 دود و گازهرای سرمی حاصرل از احترراق    ، ترین محصروالت آترش سروزی حررارت     اصلی

اهداف اجرای طرح های خاصی ضرروری اسرت.  ،باشند كه برای مقابله و خنجی نمودن آنها می

طراحی ساختارهایی است كه سطح قابل قبولی از ایمنی در برابر آتش سروزی  ، ایمنی حریق

جهرت  داشرته و  را دارا باشند. اهداف ایمنی حریق دو جنبره امنیرت جرانی و امنیرت مرالی      

محردودكردن حریرق و   اهداف پنج روش پیشگیری، ارتباطرات، نجرات و فررار،     ایندستیابی 

 خاموش كردن آتش در دسترس می باشد.

  آزمونآزمون

 تفاوت نقطه شعله زنی با نقطه آتش در چیست؟ .1

 دوره رشد حریق تا چه زمانی ادامه دارد؟ .2

 خطرناک ترین تولید حریق چیست ؟ دلیل آن را توضیح دهید. .3

 ؟اجزاء ایمنی حریق را نام ببرید .4



 

 سومفصل 
1پیشگیری

 

3 

 22ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی از حریق صفحه .1
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  اهدافاهداف

 :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

 ثرترین روش برای دستیابی به ایمنی حریقؤم .1

 سه ضلع مجلث آتش   .2

 مجلث آتش بر دوضلع  با تمركز پیشگیری از حریق .3
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  گیری از اشتعالگیری از اشتعال  پیشپیش  ..11--33

 در طراحی برای كاهش خطر اشتعال باید دو نکته را در نظر داشت: 

 الف( شناسایی منابع اشتعال

بایرد برا   . طراحی كنونی اشتعال از بین برود به گونه ای كه خطرب( مدیریت ساختمان )

 (طراحی مدیریت صحیحی در برابر خطر تلفیق شود

ترین خطرات اشرتعال در یرك سراختمان     اولین ضرورت برای طراح این است كه محتمل

 در بوجود آمدن حریق چهار عامل عمده وجود دارد:. شناسایی شودخاص 

 (و برق های طبیعی )آذرخش یا رعد الف( پدیده

 آشپزی و...(، كبریت، ب( خطاهای انسانی )استعمال دخانیات

 سیم كشی و وسایل برقی( نپ( نواقص فنی )از كار افتاد

 كینه توزی، پوشش جرم و...(، )خودكشی ی عمدیها سوزی آتشت( 

 )برحسب درصد( 1112انگلستان  –آمار منابع اشتعال  :1-3 شماره جدول

   در: ها حریقدرصد  

 غیر منازل منازل ی مسکونیها ساختمان 

 1 1 1 دخانیات

 1 1 1 ها كبریت

 1 43 21 وسایل پخت و پز

 3 1 4 وسایل گرم كننده

 12 8 1 سیم كشی برق

 1 1 1 وسایل برقی دیگر

 11 1 13 بقیه)شامل پدیده های طبیعی(

 3 1 2 نامعلوم

 13 83 11 كل موارد اتفاقی

 31 11 21 آتش افروزی عمدی
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نتیجره   ،از همدیگر مجزا و متمایز نیستند و بخصروص نرواقص فنری    كامالهاین چهارگروه 

خطاهای انسانی هستند. وقتی كه سروء اسرتفاده انسران از تکنولروژی باعرث ایجراد مشرکل        

 (.1-3 شماره تکنولوژی را به تنهایی مقصر دانست) جدول توان مین ،شود می

 شود كه مشاهده می ،براساس منابع اشتعال ،1112آمار حریق انگلستان در سال با توجه 

. در منرازل از هرر شرش    ای وجرود دارد  تفاوت عمده ها ساختماندیگر بین منازل مسکونی و 

بع عمده اشتعال وسرایل پخرت و پرز    ی تصادفی نیز مناها حریقحریق یکی عمدی است و در

درصرد   ،ی غیرر از منرازل  هرا  سراختمان در. م( هستندها( و دخانیات )یك ده دوپنجم حریق)

تررین عامرل    های عمدی از دو برابر بیشتر است و در بین منابع تصادفی حریرق عمرده   حریق

ی غیرراز  هرا  سراختمان همچنین منابع تصادفی دیگرر بسریاری در  . كشی الکتریکی است سیم

عتی یرا سراختمانی   وسریله فراینردهای صرن   ه های زیادی كه ب منازل وجود دارد كه به حریق

 .  گردد میمربوط  ،اد می شوندجای

ها نیست كه اهمیت دارد، شردت آنهرا نیرز     باید به خاطر داشت كه این تنها تعداد حریق

دهد كره گرچره منرابع خاصری      ها و مجروحین حریق نشان می ارقام زخمی. بسیار مهم است

ولی این به معنرای داشرتن تعرداد بسریار زیرادی مجرروح و        ،ممکن است بسیار شایع باشند

در منرازل بره    هرا  حریرق براالیی از   تبرای مجال وسایل آشپزی به عنوان نسب. مصدوم نیست

ی براهمیرت درک  تأكیرد اندازه دخانیات تلفات ندارند. ایرن موضروع   ه آیند، ولی ب حساب می

بسریار خطرنراک    هرا  حریرق دام اد حریق شرده و كر  جچه عاملی باعث ای این مسئله است كه

 هستند.
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  های طبیعیهای طبیعی  پدیدهپدیده  ..11--11--33

خطرات آذرخش به خروبی شرناخته   . ترین منبع احتراق طبیعی آذرخش است وحشتناک

انگیز این موضروع را   به گونه ای بسیار غم 1كلیسای بزرگ یورک 1184شده اند. حریق سال 

از  ،سیسات گاز و برق وارد كننرد أتوانند به ت ها به دلیل خساراتی كه می لرزه نشان داد. زمین

ای است كه متعاقبراه در منراطق زلزلره     مخاطرات بزرگ ایجاد حریق هستند و حریق مسئله

یی كه در مجراورت  ها ساختمانی جنگلی خطرات مضاعفی برای ها حریقآید.  زده بوجود می

درشرایط . آورند ند، بوجود میها قرار دارند یا به وسیله آنها محصور شده ا بیشه زارها و جنگل

حتی به وسیله فعالیت های آتشفشرانی و آذرخشرمورد تهدیرد     ها ساختمانحاد ممکن است 

 واقع شوند. 

متوسط زمان درخشش آذرخش كمتر از یك هزارم ثانیه طول می كشرد، ولری درخرالل    

آذرخرش   . ممکن استشود میاین زمان مقدار بسیار زیادی انرژی الکتریکی به زمین منتقل 

دو یا سه مرتبه در یك مسیر و با اختالف زمانی بسیار كوتاه تکرار شود. هنگامی كه جریران  

انرژی آن تبردیل بره گرمرایی     كند میاز مصالح ساختمانی یا درزها و شکافهای بین آنها عبور

كنرد، در   بسیار داغ مری  یكه درواكنش با آب محتوی مصالح ساختمانی تولید گازها شود می

 خراب كند. را ها ساختمان تواند میالت آذرخش این ح

یی كه در معرض بیشترین خطر هستند آنهرایی هسرتند كره ارتفراع زیرادی      ها ساختمان

داشته و در قله قرار دارند و یا دردامنه تپه و یا به صورت تکی ساخته شده انرد و دارای بررج   

ی در معررض خطرر   هرا  سراختمان یا دودكش بلندی هستند. طراحان باید سعی نماینرد كره   

دارای سیستم برق گیری باشند كه شوک الکتریکی آذرخش را مسرتقیماه بره زمرین منتقرل     

گیر در باالترین نقطه ساختمان نصب و بره   های برق های انتهایی سیستم كند. الزم است میله

به سطوح خرارجی   به زمین متصل شوند. این سیم باید های مسی با مقاومت كم وسیله سیم
                                                 

1.
York 
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به یرك پایانره زمینری متصرل گرردد.       نای انتهاییساختمان وصل شده و در سطح زمین رسا

سه متر در زمین فرو رفته یا یك صفحه مسی كره درزیرر سرطح خراک     یك میله مسی كه )

 .دفن شده است(

برق گیر روی یك ساختمان بلند هرر چیرزی را كره در درون    كه تجربه نشان داده است 

اندازه ارتقاع رسانا در اطراف ساختمان امتداد یافته است محافظت می نماید ه كه ب یمخروط

یرا اجزایری از    هرا  سراختمان . (شرود  مری نامیرده  1« ای زنگوله» )گاهی اوقات حفال خیمه ای

حفاظت مربوط به خودشان را الزم دارند.  ،ساختمان كه بیرون یا بلندتر از این حفال هستند

هرای   از جنبههای طبیعی استو بسیاری  دهپدی ترین هش یکی از پیچیدكه آذرخ شود میتأكید

 آن هنوز مشخص نشده است.

  خطاهای انسانیخطاهای انسانی  ..22--11--22

ه برا آن  لر ترین علتی كه بتوان بررای مقاب  ترین علت اشتعال و مسلماه مشکل شایع احتمااله

دخانیات و كبریت ی كه به وسیله ها حریقطراحی كرد خطاهای انسانی است. تقریباه از تمام 

هرای   تررین علرل حریرق    از برزرگ  مروارد  هنوز این لیو ،توان پرهیز كرد می ،شوند شروع می

ی ناشری از اجراق هرا و    هرا  حریقهمینطور شیوع زیاد . جانی هستند خانگی و متعاقباه تلفات

 . در اثر خطاهای انسانی است معمواله،ها( فرها )به خصوص منقل

تر از همه پیش بینی فضای كرافی بررای    ازل مسکونی شاخصی غیر از منها ساختماندر 

كه افرراد بره ناچرار كراال را در      شود میانبار است. اماكن كوچك و نامناسب جهت انبار باعث 

تر باشد انبار نماید. این امر ممکن  ها و هرجای دیگری كه برای آنها راحت آشپزخانه، راهروها

 دارند با منرابعی كره پتانسریل احترراق دارنرد      است باعث تماس موادی كه پتانسیل سوختن

ابرل اشرتعال   اگر كاركنان شروع به ذخیرره و انبرار مرواد ق   ، ها شود. برای مجال در بیمارستان

                                                 
Bell- Tent Protection
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كره خطرر اشرتعال وجرود دارد     د نر نمایریختنی( در منراطقی   های دور )مانند كتان یا مالفه

   ادی وجود خواهد داشت.های عمل( خطر بسیار زی ها و اتاق )مانند آشپزخانه نمایند

بنرابراین مهرم   ، از آنجا كه استعمال دخانیات خطر زیادی برای اشتعال بوجرود مری آورد  

رای اسرتعمال دخانیرات در نظرر    ستفاده كاركنران بر  اهایی راجهت  مکان، است كه مسئولین

 كیر های اداری و غیر اداری باید برای تعداد زیادی سیگار طراحی شود. وضرعی   بگیرند. اتاق

از طرف كارفرما مشکل را حرل نخواهرد كررد. در حقیقرت اگرر      « سیگار نکشید»قانون ساده 

این  ،داشته باشند كه در بعضی جاهای محدود به طور مخفیانه سیگار بکشند كاركنان اصرار

ر محوطه مخازن و انبارها خاص درا افزایش دهد. این امر یك مشکل قانون ممکن است خطر

تهیره طررح سراختمان از چگرونگی اسرتفاده آن در عمرل )كراربری(         الزم است در باشد. می

هرایی صرورت گیررد.     بینی آگاهی داشته و در نهایت درباره چگونگی سوء استفاده از آن پیش

 از مناطقی دورتر محوطه های با خطر اشتعال زیاد )مجل اتاقهای استراحت و آشپزخانه( باید

ماننرد اتراق هرای خرواب و انبارهرای      دارنرد ) خطرات جرانی و مرالی زیرادی     كه قرار گیرند

جایی ، توان حتی در منازل به كار برد گیری از اشتعال را می وش ساده پیشاین ر .بخصوص(

پخت و پز( و اتاق نشیمن )اسرتعمال دخانیرات( و   ترین خطر اشتعال در آشپزخانه ) كه بزرگ

تمان بایرد سرعی كنرد    های خواب وجروددارد. معمرار سراخ    ترین خطرات جانی در اتاق بزرگ

هرای نشریمن و آشرپزخانه بره      های خواب به دلیرل عبروراز اطراق    های فرار و نجات اطاق راه

زیررا آنهرا از منرابع شرایع     گرفتن مناطق كم ارزش نیز مهم است، فتند. محل قرارامخاطره نی

 .(1-3 شماره شکلاشتعال هستند)
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  نواقص فنینواقص فنی  ..33--11--33

بر عهده طراح است و بایرد   ،كنند مییی كه براثرنواقص فنی بروز ها حریقیت اكجر لمسئو

در فرایند طراحی آگاهانه مد نظر قرار گیرند. از آنجا كه ایمنی كامل از حریق دست نیافتنی 

لرذا  ، های خانگی روزی از كار خواهند افتاد ها و سیستم بنابراین به ناچار همه سرویس ،است

 كنترل و تعمیر باشند.، نواقص قابل پیش بینی ای طراحی شود كه باید به گونه

هایی كه در معرض بیشترین خطر ناشی از نواقص فنی  در طراحی ساختمان باید از محل

بینری   خاصی پیشطراحی  ها حریقگونه  برای كاهش عوارض ناشی از این و بودآگاه  ،هستند

های بزرگ باید  آشپزخانهسیسات و أت، ها آزمایشگاه، محیط هایی چون اتاقهای طراحی. گردد

، مجرال در یرك كارخانره برزرگ    ه عنروان  در جایی قرارگیرند كه كمتر تهدیدكننده باشند. بر 

، پاشی )نقاشی اسرپری( بایرد از انبارهرا فاصرله داشرته باشرد و در مركرز خریرد         كارگاه رنگ

 های اجناس فاصله داشته باشند. باید از قفسه، ها ( )گذرگاه روها و معابر پیاده
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تررین خطررات    اغلب از بزرگ ،های الکتریکی( های ساختمانی )بخصوص دستگاه سرویس

درعمر كوتاه مدت و بلند مدت ساختمان در نظرگرفته باید اشتعال خواهند بود و این مطلب 

، تخصریص ، یها و دستگاه ها بره درسرتی طراحر    ویسشود. دركوتاه مدت باید سعی شود سر

باید سعی شود كه دستگاهها به طرور  نیز شوند. در درازمدت  تجهیز، بررسی و به كار انداخته

 تعمیر و نگهداری شوند و استانداردهای ایمنی همواره رعایت شود.ساالنه 

تعمیررات و  . معیاری مسلم برای ایمنی حریرق اسرت  ، نگهداری و تعمیر ساالنه ساختمان

ورها و سیستم های فعرال  گاز و تلفن( آسانس، برق، نگهداری سالیانه باید همه سرویسها )آب

های اتوماتیك و غیره( را  خاموش كننده، كنترل دود، گازیابها، زنگهاختمان )ایمنی حریق سا

 .  گرددشامل 

تاموارد خاص یا عناصر ساختمانی كه به دلیرل   استتعمیر و نگهداری سالیانه فرصتی در 

ممکرن اسرت از   . شوندش شان در ایمنی حریق ساختمان نیاز به توجه خاصی دارند، ثبت قن

بررای سرکنه    ؛اگرچه ممکرن اسرت  مواد مقاوم در برابر حریق یرا مرواد نسروز اسرتفاده شرود     

های  به عنوان مجال شیشهساختمان مشخص و آشکار نبوده و در آن نگاه اولیه به نظر نرسد. 

و  بروده هرای خاصری    مراقبرت نیازمند  ،(های نسوز ونده )رنگهای متورم ش روكش ضدآتش و

 به وسیله مواد معمولی تعمیر یا جایگزین شوند. نباید

  ی عمدیی عمدیهاها  حریقحریق..44--11--33

هرایی   بسیاری از حریرق . اثبات عمدی بودن حریق اغلب بسیار مشکل است.قضاییاز نظر

ی هرا  حریرق عمدی هستند به همان صورت در آمار ظاهر نمی شوند. پنج دسرته   احتماالهكه 

ی هرا  حریرق . بقیه اسرت  تر از بعضی از آنها ساده مقابله باعمدی وجود دارد كه طراحی برای 

هرای انتقرام جویانره و    دشرمنی  ، پنهان كرردن جررم  ، عمدی ممکن است برای منافع مادی

 اتفاقی( یا اعمال تروریستی افروخته شوند. كوركورانه )
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كره بره وسریله سراكنین یرا       شرود  مییی را شامل ها حریقآتش افروزی برای منافع مالی 

ای كالسیك یا ترالش بررای حرل مشرکالت      های بیمه شوند. كالهبرداری می همالکین افروخت

ممکرن اسرت بره وسریله     . ها ساختمانها یا  ها از طریق انهدام و تخریب كارخانه مالی شركت

 از تخریب و نابودی شركت و یرا سرازمان   كند میفردی از خارج سازمان و یا رقیب كه سعی 

 ایجاد شود. ،سود ببرد

كرم نیسرتند و مجرال     ،یی كه برای انتقام جرویی افروختره مری شروند    ها حریقسفانه أمت

با ایجاد آتش سوزی انتقام بگیرنرد.   كنند میهایی هستند كه سعی  كالسیك آن افراد یا گروه

گیررد   شکایت یا گله ای از كارفرما دارد و تصمیم مری  -به حق یا ناحق -شاید كارگر اخراجی

یی كره انگیرزه منرافع مرادی     هرا  حریقه یا دفتر تالفی كند. در مغاز، با منهدم كردن كارخانه

 اطالعات خوبی از ساختمان و عملیات كاری دارد.  ، شخص عامل آتش سوزی دارند،

 ؛پیرامون )اطراف( سراختمان  .1. فرض كرد توان میفاظتی برای هر ساختمان حسه خط 

 كراماله . ل سراختمان هرای مختلرف در داخر    مررز برین قسرمت    .3؛ دیواربیرونی ساختمان .2

با شکسرتن هرر كردام از ایرن      توسط آتش،به ساختمان ارد شده ومشخص است كه آسیبی 

های مختلفی از تورهای  میابد. در اولین حفال ممکن است از اشکال و فر سنگرها افزایش می

ورودی هرای مجراز بایرد برا جدیردترین       .نرده یا دیگر موانع استفاده شرود ، فنس(حفاظتی )

نقش مهمی دركراهش خطرر    تواند میروشنایی خوب نیز  تأمینعالئم ورودی مشخص شود، 

هرای سراختمان    ورودیبایرد  ورود غیرمجاز داشته باشد. در مرورد دیروار بیرونری سراختمان     

 1مراقبرت غیرفعرال   كنترل شده و اطمینان حاصل شود كه زمین )كف( ساختمان از طریرق  

حفاظت گردد. چنین مراقبتی نیاز به بازدید و رسیدگی مداوم نردارد. بلکره مسرلم و قطعری     

شود. بدیهی است كه دیواربیرونی ساختمان نباید در معرض خطرات خاص حریرق   فرض می

                                                 
 1. 

Passive 
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، یرا یرك فروشرگاه   و حیراط خلروت   چون زباله دان، ای بی ارزش  هر چند آنجا منطقه ؛باشد

 .كارگاه یا اطاق ساده باشد

جریان  معمواله. است یع جریان حركت افرادتوز ،سومین سنگر دفاعی در داخل ساختمان

هایی كه فضاهای برزرگ عمرومی    حركت كاركنان باید در حداقل نگه داشته شود و در مکان

جریان حركرت كاركنران بایرد براسراس ایجراد نظرارت و مراقبرت         ،غیرقابل اجتناب هستند

معنرای خاصری بره توسرعه نظرارت       های مدار بسرته اكنرون   غیرفعال طراحی شود. تلویزیون

اند و لذا ضرورتی وجود ندارد كه یك نفر به طور پیوسته سیستم را از نظرر فعرال برودن     داده

 های مزاحم كنترل و بازرسی كند. در برابر مخدوش كننده

 اعمال تروریستی است.، ی عمدیها حریقآخرین دسته از 

باید از ایرن خطرر    ،ن است هدف اعمال تروریستی باشندیی كه ممکها ساختمانطراحان 

ی هرا  سراختمان چرك و  بلکه بازارهرای كو ، ی دولتی و نظامیها ساختمانآگاه باشند. نه تنها 

خطرر هسرتند. معمراری كره     ایرن  هرای مخرالف( در معررض     از طرف گرروه دانشگاهی نیز )

ی عمردی و  هرا  حریرق باید درصدد حفاظت آن در برابرر  ،ساختمانی حساس را در دست دارد

 باشد.  نیز از مواد با قابلیت انفجار باال و احتراق حاصلی ها حریقدر برابر  چنینهم

  محدود كردن سوختمحدود كردن سوخت  ..22--33

گیرری از اشرتعال در دو جنبره طراحری موفرق و       محدود كرردن سروخت هماننرد پریش    

 شود. به نظر میرسرد اگرر سراختمان تنهرا براسراس نظرر تریم        معیارهای مدیریت مطرح می

افتند. جدا  مؤثرگیری از حریق  ممکن است معیارهای پیش ،سیس شودأطراحی مدیریت و ت

 ر قرار گیرند.ظو به همین دلیل آنها باید با هم مد ن طراحی از مدیریت مشکل است نكرد

محدود كردن مقدار سوخت در دسرترس از دو طریرق بره كراهش خطرر حریرق كمرك        

دی كه قادرند بسوزند و بررای گسرترش آترش تولیرد     اول از طریق كنترل مقدار موا. كند می
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 دود تولیرد شرده را  دوم مقدار و ودش نامیده می1« بارآتش سوخت » این موضوع  .گرما كنند

سوزد تا دود تولیرد كنرد اغلرب برا عنروان       كنترل خواهد كرد. مقدار پتانسیل سوخت كه می

دود مروادی كره   شرود و ممکرن اسرت بسرته بره مشخصرات تولیرد         مشخص می 2« باردود»

سوزند با بار سوخت متفاوت باشد. سوختی ممکن است بار دود كرم و برار آترش زیرادی      می

: اسرکلت  داشرت كره عبارتنرد از   نترل ك تحت را بایدداشته باشد یا برعکس. دو نوع سوخت 

 ساختمان و اثاثیه محتوی ساختمان.

  اسکلت ساختماناسکلت ساختمان  ..11--22--33

رود.  ای تشریح ایمنی حریق مواد به كار مری كجرت عناوینی است كه بر، یکی از مشکالت

یك ماده را ایمن یا غیر ایمن نامید. بررای ایرن كرار الزم اسرت در مرورد       توان مینمتاسفانه 

 برخورد برا سرازندگان و   . باید درشرایطی كه ماده ایمن است اطالعات بیشتری داشته باشیم

كه یك مراده گرواهی ضرد     دهند یمسادگی اطمینان ه آنان ب الیدكنندگان محتاط بود، زیرتو

آشرفتگی حاصرل از   . كور چیست و بره چره معناسرت   طراح باید بداند گواهی مذ ق دارد.حری

چون »در اصطالحاتی  توان میهای اصطالحات ایمنی حریق را  اشتباه و خطا در درک تفاوت

ن اسرت برحسرب   کمواد مم هچاگربه طور واضح دید.  4«گسترش آتش» و  3«قابلیت اشتعال

مقاومت شان در برابر اشتعال پس از تمراس برا یرك منبرع كوچرك )شرعله( دسرته بنردی         

ظرر میرزان سروختن آنهرا     بنردی ممکرن اسرت از ن    ولی چنین دسرته  ،شوند)قابلیت اشتعال(

 معنی باشد. ( از اشتعال بی)گسترش آتش

                                                 
1.

Fuel Fire Load 
2.

 Smoke Load 
3
. Ignitability 

4
. Fire Propagation 
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( و 2-3شرماره  گیرری هسرتند )شرکل     مشخصات ضروری مواد ساختمانی كه قابل اندازه

 از آنها آگاه بود عبارتند از:باید 

ای مرورد هردف    قابلیت اشتعال: میزان سهولت سوختن یك ماده وقتی توسط شعله (الف

 قرار میگیرد.

 سوزد یا خیر. می شود میه آن داده آیا یك ماده دراثر گرمایی كه بقابلیت احتراق: (ب

بره سرطح   شدن ماده گرم: زمانمیزان انتشار حریق در اثر تولید گرمای ناشی از ماده  (پ

 انتشار گرما و میزان تولید گرما بستگی دارد.

 .شود مییك ماده منتشر شعله از سطوح  گسترش سطح شعله : چگونه ( ت

ای از محدود شردن دیرد كره در اثرر تولیرد دود       پتانسیل تاریك كنندگی دود: درجه -ث

 شود. حاصل از سوختن ایجاد می

علت اسرتحکام جهرت دار   ه مقاومت در برابر حریق : آیا یك جزء یا تركیبی از اجراء ب -ج

ابر حریق مقاومت خواهد كررد  انسجام و خواص عایق بودنشان دربر )مقاومت در یك جهت(،

 .یا خیر

. گیری از حریرق مربروط اسرت    شبه پی كاماله(قابلیت اشتعال)پیداست كه اولین خاصیت 

بره محردود كرردن     (توسعه حریق وسطح انتشرار شرعله  ، یت احتراققابل)سه خاصیت بعدی 

زیررا   ،پتانسیل تاریرك كننردگی دود ارزشرمند اسرت     ،شوند. خاصیت پنجم شعله مربوط می

نباید  )مقاومت در برابر حریق(تا بار دود مواد را مشخص كند. آخرین خاصیت  كند میسعی 

مقاومت در برابر انتشار شعله مربوط  وبا پنج خاصیت دیگر اشتباه شود. زیرا به توانایی اجزاء 

تر در فصل هفت مالحظه خواهید  حریق است كه به طور مفصل اای از اطف لذا جنبه ؛شود می

 كرد.  

تن ستون ها و غیره ( نباید پتاسیل سروخ ، بام، كف، سقف، اجزاء اساسی ساختمان )دیوار

زیرا آنها باید هم استحکام سراختمان را حفرظ كننرد و هرم در مقابرل حریرق        ؛داشته باشند
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. رخ خواهرد داد فاجعره بزرگری    ،اجزاء ساختمانی طعمه حریرق شرود   اگرمقاوم باقی بمانند. 

مقاومت عناصر ساختمانی دربرابر حریق را در فصل شش در مبحرث محردود كرردن حریرق     

 شرح خواهیم داد.
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بیشتر منرابع سروخت هسرتند و الزم     احتماالهها و روكش داخلی دیوارها و سقف  پوشش

پوشرش هرا در اثرر     در صرورت گررم شردناین   به وسیله متخصص انتخاب شوند.  كامالهاست 

بره   سریعاهحریق  ،از طریق گرمای تشعشعی ،()به دلیل سطح بسیار زیادشانحریقی كوچك 

 خواهد یافت.مواد دیگر گسترش 

 های خوب عبارتند از: پوشش

   آجركاری 

 بلوک كاری 

 بتن 

 كاشی و سرامیك 

 سطوح پالستر 

  1تخته های پشم و چوب
 

 كاغذ دیواری های وینیل 

 هایی كه باید از آنها پرهیز كرد یا با احتیاط به كار برد عبارتند از: پوشش 

 تیر چوبی 

 مقوای فشرده 

 تخته چوبی 

 پالستیك 

 صفحات تزئینی 

  استیردیوارها و سقفآسترهای پلی 

 كاغذ دیواری ها با حجم زیاد و بسیار متخلخل 

   صفحات نخی 

                                                 
1.

 Wood Wool Slabs 
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وری برای افرزایش ایمنری تعردادی از ایرن مرواد       ممکن است از روش عملیات ضد شعله

متناسب بودن این عملیات اغلرب بره ترداوم و    . )مقاوم سازی سطحی یا عمقی( استفاده شود

 كاربرد صحیح آنها بستگی دارد.

  ساختمانساختمان  اتاتمحتویمحتوی  ..22--22--33

. در اثر احترراق محتویرات سراختمان شرروع مری شروند      ، ها حریقدرصد بسیار بزرگی از 

اثاثیره یرا تجهیرزات سراختمان تحرت كنتررل تریم        ، بینی منسوجات بنابراین جایی كه پیش

 باشد، مهم است كه نقش آنها در پیش بینی حریق مدنظر قرار گیرد. طراحی می

بخصروص  ) به ساخت آنها بسرتگی دارد  و تزئینات، اثاثیهوازم از سوختن لحاصل  خطرات

گونه ماده صددرصد ضد اشتعالی وجود نردارد و   هیچ .هایی مورد استفاده( محافظ )پد( به نوع

با انتخاب كامل و صحیح الیاف و فوم های اسباب و اثاثیه خطر را بره   تواند میمتخصص تنها 

 حداقل برساند.

زیررا در   ،رود سروزی بشرمار مری    شدر هنگرام آتر  ماده بسیار خطرناكی  ،تان فوم پلی اوره

ن سریانید و  ژهنگام سوختن حجم زیادی از دود بسیار سمی شامل كربن منواكسید و هیدرو

 را قطرات بسیار كوچرك مشرتعلی   نیز گرما تولید نموده و در هنگام ذوب یمقدار بسیار زیاد

ترر   ح شده در دسرترس هسرتند كره بسریار آهسرته     هایی با احتراق اصال نماید. فوم ایجاد می

فروم مرذكور یرا بره عنروان      . كننرد  میسوزند و به همین نسبت گرما و دود كمتری تولید  می

 .شود میو یا به تنهایی استفاده پیچیده شده حصاری دور فوم اولیه مركزی 

كه با سررعت مشرابهی    كنند مییی ایجاد ها حریقها نیز  های پلی پروپیلنی صندلی پشتی

به گازهای سمی تولید شده به وسیله كنند. مقدار دود و گرمای حاصله  میتولید دود و گرما 

 پلیمر و نحوه افزایش مشخصات سوختن ماده بستگی دارد.  
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در اسرتفاده از تركیبرات   . شروند  الیاف براساس مقاومت در برابر شرعله طبقره بنردی مری    

وقتی شعله به آنها برسرد نمری    زیرا ،ر برابر شعله استفاده شوداز انواع مقاوم دمصنوعی باید 

یرا الیره زیرر الیراف را      شوند و حفره ای باقی خواهند گذاشت كره فروم   ولی ذوب می ،سوزد

تا تركیب كرد 2یاپیروواتکس 1با پروبان  توان میای( را  آشکار خواهد كرد. الیافت كتانی )پنبه

ولری در جرای    ،. این مواد در محل تماس نیم سوز شرده به خوبی در برابر حریق مقاوم شوند

به طور مشخصی برا  ، جالب این است كه تمام الیاف مقاوم در برابر حریق. مانند خود باقی می

در اثر شسرتن از  ، مقاومت در برابر حریق، اینبنابر. اند شویی عالمت گذاری شده دستور رخت

 رود. بین نمی

  مدیریت ایمنی حریقمدیریت ایمنی حریق  ..33--33

تر ممکن است به بیش از یك برار تعمیرر و نگهرداری سرالیانه نیراز       ی بزرگها ساختمان

حریرق بررای    درگیرر تهیره و تردارک اسرتراتژی     كراماله داشته باشند و ممکن است معماران 

باید قباله در طراحی منظرور شرود.    این استراتژی. ساختمان از زمان مسکونی شدن آن شوند

تیم طراحی برای محدود كردن سروخت و   مات اتخاذ شده توسطیتصم، ارائه اسناد و مدارک

پیشگیری از حریق را تشریح خواهد نمود. استراتژی حریق همچنین مالحظات پیشگیری از 

)متشرکل از   را شرامل گرردد   تا مدیریت ایمنی حریق ساختمان نیز دهد میحریق را توسعه 

یی ماننرد  هرا  سراختمان (. در حریرق  محردود كرردن حریرق و اطفرا    ، فرار و نجرات ، ارتباطات

ی بزرگ و پیچیده اداری این گونره اسرتراتژی حریرق    ها ساختمان مركز فروش و، بیمارستان

 باید به عنوان جزئی از فرایند كاربری تهیه شوند.

                                                 
1.

 Proban                       
2.

Pyrovatex   
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 انجرام شرده   معیارهای معمول ایمنی ساختمان و همچنین امرور  ،استراتژی ایمنی حریق

برنامه تعمیر و نگهداری سراالنه را  ، ارهای معمول ایمنیتنظیم خواهد نمود. معی رادر حریق 

 یای كه سیستم ها و اجزا به بازدید كامل و منظم ایمنی حریق گسترش خواهد داد. به گونه

خطررات جدیرد در   شناسایی این گونه بازدیدها . شوند ایمنی حریق به طور منظم بازدید می

آنها اتخاذ شود. هر ساختمان بزرگی كره  داخل ساختمان و معیارهای مناسبی برای شمارش 

به تدریج تغییرخواهد نمود، تطبیق و اصالح خواهد شد. این گونه بازدیدها اصالح احتیاطات 

ایمنی حریق را ممکن می سازد تا از عهده این گونه تغییررات برآینرد. بره عرالوه معیارهرای      

هم آموزش های بدو ) ندك میمشخص را كاركنانع آموزش مورد نیاز معمول ایمنی حریق نو

چنرین   .ای برای همه ساكنین(استخدام برای كاركنان جدید و هم آموزش های منظم دوره 

برا  آموزش پیشگیری حریرق و مبرارزه    وحریق بوده  نتمریبسیار فراتر از آموزشی صرفاه باید 

 حریق ) مجاله تخلیه حریق ( را نیز شامل گردد.

كه بایرد در صرورت برروز حریرق     اقداماتی است  شامل ،دومین بخش از استراتژی حریق

هرا   مسئولیت ،درتهیه پیش طرح در نظر بگیرد. اسناد آنها راو تیم طراحی باید گرفته  صورت

بایرد در كردام مرورد     هرا  روشكدام  كند میسازد و تعیین  و تکالیف كارمندان را مشخص می

یق یا محدود كردن حریرق(. ایرن   اطفا حر، )پناهگاه یا خروج گیرند احتمالی مورد توجه قرار

به عنوان اساسی برای  تواند میگونه مسئولیت پیش طرح برای یك وضعیت اضطراری حریق 

ای تنظریم و هماهنرگ شرود كره بازدیردهای       گونره  آموزش استفاده شود و همچنین باید به

 ایمنی حریق خطرات جدید در كاربرد ساختمان را كشف نماید.
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  خالصهخالصه

)جلروگیری   ثرترین روش برای دستیابی به ایمنی از حریرق ؤم، سوزی آتشگیری از  پیش

محردود كرردن سروخت متمركرز     و باشد و بر جلوگیری از اشرتعال   می سوزی( از شروع آتش

 باشد. می

را شرامل  شناسرایی منرابع اشرتعال و مردیریت      ،اساسری گیری ازاشرتعال دو نکتره    پیش

 برود. ای كه خطر اشتعال از بین به گونه گردد، می

 در بوجود آمدن حریق چهار عامل عمده وجود دارد:

   پدیده های طبیعی 

   خطاهای انسانی 

   نواقص فنی 

 ی عمدیها حریق 

 گردد.   محدودكردن سوخت نیز در دو جنبه طراحی موفق و معیارهای مدیریت مطرح می

 .  باشد تحت كنترل طراح میدو نوع سوخت اسکلت ساختمان و اثاثیه محتوی آن

  آزمونآزمون

 در بوجود آمدن حریق چه عواملی شركت دارند؟ .1

 آذرخش هستند؟ یی بیشتر در معرض خطرها ساختمانچه  .2

 ترین علت اشتعال كدام است ؟ شایع .3

 ؟كدامندسه خط حفاظتی فرضی ساختمان  .4

 .دیگیری مواد ساختمانی را نام ببر مشخصات قابل اندازه .1
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 11ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی صفحه .1
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  اهدافاهداف

 :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

 نشانی   آتش ارتباط بین محل حریق با ساكنین و سرویس برقراری .1

 كنترل آتش اولیه دامات جهت تنظیم اق اطالعات اولیهآوری  جمع .2

 فعال كنترل دود های سیستم .3

 حریق محلی   درهای حریق بند یا ضامن سیستم اطفا .4
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  تشخیص و آشکارسازیتشخیص و آشکارسازی  ..11--44

دهند. انسان ایرن   تشخیص میهای آن  های آشکارساز، حریق را از طریق فرآورده سیستم

و برای یك آشکارساز خودكرار ایرن عمرل    دهد میصدا یا بو انجام ، كار را با استفاده از بینایی

های ماوراء بنفش یا مادون قرمرز( و حركرات گردابری     به وسیله گرما، دود، نور) در طول موج

به طور جداگانه  ،لوازم آشکارساز حساس به اثرات مختلف آتش ،شود. در این بخش انجام می

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  دستیدستی  ..11--11--44

نرد  توان می.آنهاهسرتند  هرا  سراختمان بهترین آشکار سازهای دود موجود در  احتماالهمردم 

بره سررعت اقردامی    و سپس  بوییدن و دیدن تشخیص داده، ای آنحریق را با استفاده از صد

 عمل آورند.ه بمنطقی در مورد آن

مشاركتی مجبت  ،با طراحی مسیرهای رفت و آمد انواع خاصی از اصالحات تواند طراح می

از ، در زمینه ایمنی حریق انجام دهد. با ایجاد مراقبت غیرفعال ساختمان از طریرق سراكنین  

خیلری زود كشرف مری شروند. ایرن       ها حریقجلوگیری شده یا حداقل این كه  ها سوزی آتش

، ها، سرایدارها، ایستگاه پرستاری در خانه سرالمندان  ی چون اتاق دربانیمساله برای مکان ها

بسیار مهم اسرت. ایرن موضروع بایرد     ، حیاط بیمارستان یا دفتر سرپرستان دریك انبار بزرگ

تحرت  ای كره تمرام نقراط آن     ی برزرگ را بره گونره   هرا  ساختمانطراحی مسیرهای آمدوشد 

ن حاصل كنریم كاركنران در   اطمیناشاید بدین معنی كه  گیرد.مراقبت غیر فعال باشند دربر

میرل دسرتیابی بره چنرین مراقبرت                    . برا ایرن حرال   كننرد  میمسیرشان از محل انبارها عبور 

فعالی ممکن است با نیاز به جداسازی حریق بین دفاتر و انبارها درتضاد باشد. همچنرین   غیر 

 ها موازنه شود. بخشموضوع باید با افزایش خطر اشتعال ناشی از حضور كاركنان در بعضی 
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از این كه همره محرل هرای رفرت و     ممکن است مطلب مهم دیگر این است كه طراحان 

آمد فقط برای گریز از حریق استفاده شوند و در شرایط عادی متروک باشرند پرهیرز كننرد.    

هایی تحت مراقبت منظم نخواهند بود و حریرق در چنرین محرل هرایی ممکرن       چنین محل

داده نشود. این اماكن اگر به انبار موقت مواد یا خررده ریرز تبردیل    سرعت تشخیص ه است ب

بلکره   ،خطر باشند. این گونه مواد نه تنها خطر آتش سوزی دارنرد  ءممکن است منشا ،شوند

 مزاحم تخلیه نیز هستند.

آموزش ایمنی بر نیاز به راه اندازی سیستم هشداردهنده به عنوان اولین خرط دفراعی در   

ترین مساله برای آموزش ایرن اسرت كره چگونره      . اما مشکلكند میتأكیدمقابل آتش سوزی 

مردم را به مبارزه با آتش سوزی یا تخلیه ساختمان تشویق كنند. در شرایط معمرولی تلفرن   

تررین كرار    صرحیح ، تش نشانی و وادار كردن همه به ترک محرل برای احضار سرویس آ 121

برا   شرود و  تر یك سیستم هشداردهنده آتش سوزی نصب می ی پیچیدهها ساختماناست. در 

كلیرد اعرالم   »ترر   یا به عبارت صحیح1«كلید اخطار دستی با شیشه شکننده»استفاده از یك 

ك جعبه قرمز بایرك صرفحه پالسرتیکی    از ی معموالهبه كار افتد. این كلید  تواند می2«دستی 

معمول است كه كلید اعالم دسرتی  . است تشکیل شده ،شود میشفاف كه به راحتی شکسته 

افراد به ترک ساختمان تشویق شوند و مراقبت به عمرل آیرد كره     ،در محل خروج قرار گیرد

 هرا  سراختمان كس برایراه اندازی سیستم هشداردهنده به طرف آترش نررود. در برخری     هیچ

كلیدهای خبردهنده اضافی درمحل دفتر پرستاران یرا  ها،  د خانه سالمندان یا بیمارستانمانن

محرل سررایدار بایرد دارای كلیردهای     دلیرل  محل كنترل اصلی مورد نیاز اسرت. بره همرین    

 خبردهنده دستی باشد.

                                                 
1.

 Break Glass Call point 
2
. Manual Call Point 
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هررای ورزشرری از طریررق  مشرراهده خرروب توسررط كاركنرران انبارهررا، كارخانجررات و محررل

حریق باعث مشاركت آنان در ایمنری حریرق    ،و محدود كردن سریع منابع بالقوه آشکاركردن

یی كره افرراد درآن حضرور    هرا  سراختمان شود. به هرحال آشکارسازهای دستی فقط برای  می

با ارزش هستند و برای بهتر شردن پوشرش پیشرگیری در شرب ممکرن اسرت نصرب         ،دارند

 ضروری باشد. كامالهیی ها ساختمانآشکارسازهای خودكار در چنین 

  دوددود  ..22--11--44

ذرات دود ناشری از آترش را تشرخیص    ، فراوان ترین آشکارسازهای خودكار مورد استفاده

درند آتش را زودتر از آشکارسازی های حرارتی تشخیص دهند. دو نروع  اق معموالهو  دهند می

های دوتایی  ككاله (ب. های یونیزه كننده و نوری آشکارسازی (عمده موجود عبارتند از: الف

 .  سنسوری

ترند و درمراحل اولیره حریرق    آشکارسازهای اطاقك یونیزان به ذرات كوچك دود حساس

. آشکارسازهای نروری براسراس تفررق اشرعه نرور عبروری از       دهند میتر واكنش نشان  سریع

 ترند. تر دود حساس و نسبت به ذرات بزرگ كنند میكالهك آنها عمل 

کتریکی بین دو صفحه مجبرت ومنفری   یونیزه كننده دود، جریان الدر اصل آشکارسازهای 

هرای   . چشمهدهد میكه بین آنها هواست( حاصل ازیك چشمه رادیو اكتیو كوچك را نشان )

ها به وسیله صفحات شرارژ شرده    یون. شوند های هوا می رادیو اكتیو باعث یونیزاسیون ملکول

. وقتی جریان به قردر  شود میكم برقرار  ویك جریان نسبتاهشده مجبت مربوط به خود جذب 

تظاهرات مورد انتظار دریك حریرق مرنعکس شرده و    ، كافی كاهش یافت یا ولتاژ سقوط كرد

ترر از ایرن    . آشکارسرازهای دودی بره طروركلی در عمرل حسراس     شود میسپس آژیر شروع 

بره  . را سرنجید نتایج بین یك اتاق باز ویرك اتراق بسرته    ن با استفاده از آنها توا میهستند و 

مخصوصاه در احساس حریرق   اند و نهایت به ذرات ریز دود حساس هرحال این آشکارسازها بی
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روی سرقف   معمرواله هرای آشکارسراز یونیزاسریون     ثر هستند. كالهكؤدر مراحل مقدماتی م

 .دهند میمتر مربع از فضای كف را پوشش  133شوند و حدود نصب می

و  كنرد  مری پرتو نرور برین منبرع و تلره نروری را قطرع        ،دود، دریك آشکار ساز تفرق نور

نمایرد. جریران ایجادشرده در     مقداری از آنها را به طرف یك سلول فتوالکتریك منعکس مری 

عالمرت آژیرر فرسرتاده     ،ای مشخص است كره وقتری از آن تجراوز كررد     دارای آستانهسلول 

 .شود می

در حررالی كرره  نررد،تر آشکارسررازهای نرروری در حساسرریت برره دودهررای غلرریط تخصصرری

 ،باشند غیر قابل رویت می آشکارسازهای یونیزان به ذرات دود تولید شده در شروع حریق كهً

یی هرا  حریرق آشکارسازهای نوری و بررای   ،حریق دودزا بینی بنابراین برای پیش. ترند حساس

 ترند. آشکارسازهای یونیزان مناسب ،كه دارای شعله باشند

بایرد در براالترین نقطره فضرای      ید احتیاط نمرود،چرا كره  ازهای دود بادر نصب آشکارس

در )برای نصب آشکارسرازها(  طرح و الگوی دود ممکن است نقاط دیگری  .موجود قرار گیرند

مانند كلیساها( پیشنهاد كند. از نصب آنها در مجراورت  ) ی دارای فضاهای بزرگها ساختمان

هرا و گاراژهرا بایرد پرهیرز شرود. بره       در آشپزخانه ، ورودی های هوای تازه، های خروج محل

سررت آشکارسررازهای یررونیزان داخررل اتاقهررا و  بهتررر ا احتمررااله، عنرروان یررك قررانون سرراده 

 آشکارسازهای نوری در راهروها یا مسیرهای حركت نصب شوند.

  گرماگرما  ..33--11--44

آشکارسازهای با اهداف كلری و عمرومی هسرتند كره بره درجره       ، آشکارسازهای حرارتی

. آشکارسرازهای  دهنرد  مری میزانی از افزایش درجه حرارت واكنش نشان حرارتی مشخص یا 

اند كه در درجه حررارت از پریش    از اثر انبساطی یك ترموكوپلی تشکیل شده ،حرارتی سریع

منجر به تولیرد یرك عالمرت آژیرر     را ایجاد كرده و  یك مدار الکتریکی بسته، ای تعیین شده
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رایج در بازار یك مقاومت كوچك را كه به عنروان  از آشکارسازهای حرارتی  ی. بسیارشود می

دهند. درجه حرارت  قسمت حساس به حرارت كالیبره و تنظیم شده بر توموكوپل ترجیح می

گرراد اسرت    درجره سرانتی   11 ،هرای آشکارسرازی   معمولی برای شروع به كار چنین كالهك

برودن درجره حررارت     متر مربع از محل را محافظت كند. پرایین  13ندتوان میوهریك از آنها 

صررورت  معمرروالهتنظرریم شررده در آشکارسرراز در جاهررایی كرره تغییرررات درجرره حرررارت    

. عیرب  شرود  مری آژیرر   موجب خطرا در  احتماالهها(  ها وآشپزخانه شویی گیرد)مانند خشك می

 رتزمان واكنش نسبتاه كند آنها است. ممکن است حریق به صرو  ،واضح این نوع آشکارسازها

گسرترش   ،آشکار ساز كافی باشد نخاصی قبل از آنکه حرارت ایجاد شده برای به كار انداخت

در صرورت آزادی  ، كنرد  مری یابد. آشکارسازی كه براساس میزان افزایش درجه حررارت كرار   

ده در جاهرایی  این وسایل به ویژه برای استفا. بسیار سریع به حریق پاسخ خواهد داد ضامن،

علت وجود ذرات گررد و غبرار در آن ثابرت    ه بودن آشکارسازهای دودی ب كه غیرقابل اعتماد

 شده یا جاهایی كه تولید دود بخشی از فرایند است مناسب هستند.  

نخسررتین آشکارسررازهایی كرره براسرراس میررزان افررزایش درجرره حرررارت و تركیبرری از   

لز مختلف كرار  آشکارسازی با درجه حرارت ثابت و انبساط نسبی حاصل از ترموكوپلی با دو ف

افزایش سریع درجه حرارت باعث انبسراط یرك نروار شرده و بره دلیرل       . كرد وجودداشت می

. نروار  شود می راتصال دو نوار به هم و ثابت ماندن نوار دوم )به دلیل انبساط كم( جریان برقرا

باعث برقراری  ،تغییرات آهسته درجه حرارت ،اماشودبه طور محدودی منبسط  تواند میدوم 

اثرر  ، الکترونیکی حررارت  1سنسورهای. آشکارسازهای كنونی با استفاده از خواهد شدماس نت

یی كه گسترش سوختن آنها آهسته و طروالنی  ها حریقدهند. اغلب برای  مشابهی را ارائه می

ی برا درجره   سنسرور  معمرواله . شود میای با درجه حرارت ثابت در نظر گرفته هسنسوراست 

های ثابت متنوعی موجودند. انتخاب بین دو نروع آشکارسراز حرارتری بایرد براسراس       حرارت

                                                 
1.

Sensor 
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 ،شروند  هرایی كره گررم نمری     گیررد. در محرل    محدوده درجه حررارت معمرولی كرار صرورت    

تواننرد بره كارگرفتره شروند ترا       هرای برا درجره حررارت ثابرت مردت بیشرتری مری         كالهك

. اما اگر تغییررات زیراد درجره    كنند میآشکارسازهایی كه براساس افزایش درجه حرارت كار 

آشکارسازهایی كه براساس افزایش درجره حررارت    ،كار مطرح باشد حرارت در فرایند طبیعی

هرای در معررض    ویژه در محرل ه شوند. آشکارسازهای حرارتی ب ترجیح داده می كنند میكار 

درو جهرت نصرب   های خرو  ها و پاركینگ خشکشویی، دود مانند آشپزخانه ها، اتاق دیگ بخار

 ترند. مناسب

  نورنور  ..44--11--44

ند به عنوان آشکارسازهای شرعله  توان میهای اشعه مادون قرمز و نور ماوراء بنفش سنسور

ترر آشکارسرازی اسرتفاده شروند. چنرین آشکارسرازهایی انررژی         و برای مشکالت اختصاصی

ترا باعرث    كننرد  تشعشعی حریق در طیف مادون قرمز و ماوراء بنفش مربوطه را استفاده مری 

كردن یك سلول فتوالکتریك یا لوله حساس محتوی گاز شروند. آشکارسرازهای مرادون     فعال

تطابق بیشتری در پاسخ به منابع نوری چشمك زن بررای پرهیرز ازآژیرهرای كراذب و      ،قرمز

نرد بررای   توان مری دروغین ناشی از بارهای الکتریکی گرم كننده یا نور خورشرید دارنرد. آنهرا    

یی را كره برا   هرا  حریقرحضور دود مورد استفاده قرار گیرند. اما ممکن است احساس حریق د

مراوراء برنفش    نرور . نتوانند آشکاركنند )ماننرد الکرل و ایزوپروپرانول(    ،سوزند شعله تمیز می

ی با شعله تمیرز حسراس خواهرد برود.     ها حریقسرعت در دود نفوذ كند، اما به ه ب تواند مین

این است كه ممکرن اسرت    ،مادون قرمز و ماوراء بنفش دارندخطری كه هر دونوعآشکار ساز 

بنرابراین محرل نصرب و     ؛به روشنایی مستقیم و غیر مستقیم آفتاب حساسیت نشران دهنرد  

 تنظیم این آشکارسازها بسیار مهم است.
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یرا قبرل از ظهرور شرعله دود      كنرد  میتولید دود  احتمااله ها ساختمانجایی كه محتویات 

آشکارسرازهای شرعله مناسرب نیسرتند و آشرکار سرازهای دود تررجیح داده         ،شود میتولید 

انرد.   مایعات قابل اشرتعال مناسرب  با  های شوند. با این وجود آشکارسازهای شعله در محل می

 133ها در ظرروف   رود كه مایعات قابل اشتعال مورد استفاده در آزمایشگاه انتظار می معمواله

های اتفاقی آنها باید ترا حرد    هنگام استفاده از افتادن و تکانمیلی لیتری نگهداری شده و در 

های فوالدی یا مخازنی كره بردین    امکان جلوگیری نمود. مقادیر بیشتر باید در محفظه جعبه

آشکارسازهای شعله مناسب هستند.  ،ها داری شوند. در این مکان نگه ،اند منظور طراحی شده

كلیسراهای   ،ایی با فضای برزرگ ماننرد كلیسراها   ه ای در محل شعله همچنین آشکارسازهای

آمیرزی بره كرار     بره طرور موفقیرت    ،بینی حركت دود مشکل اسرت  جامع و جاهایی كه پیش

های سوسوزننده و كوچك ممکن است به عنروان محررک عمرل     شعلهاز آنجایی كه روند.  می

 هایی برچیده شوند. ی كوچك باید از چنین محلها حریقكنند، 

  حرارتیحرارتی  آشفتگیآشفتگی. . 11--11--44

، ای هسرتند كره دود   تاكنون نام بردیم، آشرکار سرازهای نقطره   سازهایی كه اغلب آشکار 

. كننرد  مری حرارت یا نور را در یك نقطه مخصوص یا در یرك شرعاع مشرخص از آن آشرکار     

های هوای گررم یرا دود را بره صرورت      كه جریان آشکارسازهای آشفتگی حرارتی به پرتوهایی

كننرد.   و گسیختگی پرتو نور حریق را مشخص میبوده مربوط  ،كنند میپرتوهای نوری حس 

ها مفیدند.در دهلیزهرا   این آشکارسازها برای فضاهای بزرگ مانند دهلیزها و ترمینال اتوبوس

. آنها را در جایی قرارداد كه پرتو نور به مقدار زیاد و به میزان تغییر از آن عبور كنرد  توان می

و سرپس الیره الیره شردن دود بره خروبی شرناخته شرده اسرت.           امروزه توانرایی گسرترش  

ند طوری قرارگیرند كه دود، حتی اگر بره میرزان خاصری الیره     توان میآشکارسازهای پرتویی 

 پرتو را قطع كند. ،الیه شده باشد
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های  های اتوبوس مشکالت خاص ناشی از سوختن ته سیگارهای انداخته شده در ترمینال

ها  . در ترمینالهستندنمونه مشخصی از این مشکالت  ،ای عمدیه عمومی یا گسترش حریق

را بکرار   آشکارساز پرتویتوان  میآشکارسازتهیه نمود، اما  یك برای هر وسیله نقلیه توان مین

این امر فقط در جاهرایی امکران   . در واقع دها عبور كن كه پرتو آن از میان شیشه اتوبوس برد

 وسایل نقلیه خود فرم هندسی طراحی شده پارک شوند ودارد كه وسایل نقلیه براساس یك 

در محدوده استاندارد طراحی شده باشند. آشکارسرازهای پرترو نروری بررای اسرتفاده در       نیز

ی كوچرك میتواننرد در یرك    هرا  حریقكلیساهای جامع و بزرگ توصیه شده اند. جاهایی كه 

كافی برای رسیدن دود بره   فضای بزرگ ایجاد مشکل كنند. در این زمینه ممکن است انرژی

امکران الیره الیره شردن دود را     ، سقف موجود نباشد و ذخیره شدن هوای گرم در سطح باال

ممکرن  . فراهم آورد. تعیین محل آشکارسازهای پرتوی دراین مروارد كراری تخصصری اسرت    

 الزم باشد. ،است همکاری مهندسین ایمنی حریق كه در زمینه الگوهای دود تخصص دارند

از آشکارسازهای این گروه از یك پرتو مادون قرمز كه از یك منبع به یك گیرنرده  بعضی 

اثرات حرارتی آتش باعث قطع پرتو یا تغییرر حساسریت   . كنند میاستفاده  ،شود میفرستاده 

یی كه گسترش دود آنها باعث تیرگی مسریر پرترو در مراحرل    ها حریق. درشود میدر گیرنده 

سیر پرتو باید به عنوان ضامن عالمت آژیر بره كرار رود. بنرابراین    این تیرگی م ،شود میاولیه 

آشکارسازهای پرتوی برای آشکاركردن گرما و همچنین دود قابل استفاده اند. البتره معرایبی   

حرداكجر  . برای این سیستم وجرود دارد  قطع اتفاقی مسیر پرتو و آمدوشد در ساختمانمانند 

 ر است.مت 133طول معمول پرتوهای آشکار ساز 

  نمونه برداری دودنمونه برداری دود..11--11--44

در بعضی شرایط خاص ممکن است از سیستم نمونه بردار دود استفاده شود. دراین حال 

های ثابت متعددی كشیده شرده و از میران یرك حساسره عبرور       هوا به طور پیوسته از محل
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در  ایمنی منجر بره نصرب آنهرا    تأمینهایی در  كند. شاید مزیت استفاده از چنین سیستم می

جاهایی شود كه شاغلین و سراكنین ممکرن اسرت در كرار آشکارسرازهای نقطره ای ایجراد        

در طول سوراخ یك لوله نمونه برداری ترا یرك ایسرتگاه بررسری      معموالهمزاحمت كنند. هوا 

كره آنجرا از آشکارسرازهای دودی بررای حرس كرردن هرنروع دود         شرود  میمركزی كشیده 

 .شود میدرنمونه استفاده 

وجود دارد كه بره عنروان یرك    نیز یك نوع آشکارساز دودی نوری سازش یافتههمچنین 

برای نمونه برداری هوای برگشرتی از سیسرتم    تواند میو شده ای شناخته  حساسه نوری لوله

صورتی برنامه ریزی شده اند كه متناسرب برا   ه بتهویه مطبوع استفاده شود. این آشکارسازها 

ویژه در جلوگیری از انتشرار دود در یرك سریکل هروای     ه بآنها . عرض خاصی از مجرا باشند

 بسته ارزشمند هستند.

  تجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل  --درکدرک. . 22--44

هرای   این سوال وجود دارد كه عالمت آن چگونه تفسیر شود. طررح پس از كشف حریق، 

بره عنروان   دهنرد.   را ارائره  ای از وضعیت حریرق  ند عالمت سادهتوان میآشکاركننده مختلف 

. دهرد  مری ای اسرت و هنگرام آزاد شردن عالمرت      كلیرد سراده   ،خبردهنده دستیكلید ،لامج

 سررریگنال در سرررطح از  همچنرررین ممکرررن اسرررت وسرررایل آشرررکاركننده بررررای ایجررراد

هرای   حریرق و سیسرتم   ه كرار رونرد. آژیرهرای   ای از درجه حرارت یا دود ب شده پیش تنظیم

شوند. بررای   نامیده می 1«سیستم های قراردادی» كنند میآشکار كننده كه براین اساس كار 

بسیاری از مهندسین برق ثابت شده بود كره سیسرتم هرای قرراردادی آژیرر حریرق بیشرتر        

ظهور ریزپردازنده های كوچرك  . دهند میاطالعات حاصل از حساسه های مختلف را ازدست 

تجزیه و تحلیل شرود  دهد كه نتایج هر وسیله در یك سیستم  این امکان رامی ،قابل اطمینان

                                                 
1.

 Conventional System 
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و اطالعاتی در مورد كارآیی كالهك های آشکارساز به دست آید تا دقت بیشتری در تجزیره  

بینی و برطرف كردن نقایص حاصل شود. ایرن سیسرتم    و تحلیل اثرات حریق و توانایی پیش

 های تعیین مکان )نمراتور( معروفند. ها به سیستم

  سیستم های قراردادیسیستم های قراردادی  ..11--22--44

هرای   قسرمت  بره  1«منطقه احتمرال حریرق  »كشی در یك  یمس، سیستم قراردادیدریك 

صرورتی انجرام   ه كشری آشکارسرازها بر    جزئی خاص حریق بستگی دارد. در ایرن روش سریم  

نشرانگر  ) گردد كه عالمت حریق درآن منطقه منجر به عالمت آژیرر در ترابلو آژیرر شرود     می

تابلو آژیر قراردادی یك سری  ،حدیدر یك ساختمان چند وا .منطقه مخصوص به آن است(

از مناطق را با عالمت و نشانه های مناطق یرا نصرب دیراگرام محرل منراطق در كنرار ترابلو        

 .(1-4شماره نماید ) شکل مشخص می

  

                                                 
1.

Fire Zone 
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اطالعات ارائه شده در تابلو آژیر حریق تنها مربوط بره تعیرین منطقره حریرق اسرت. در      

رد منبع حریق یا آشکارساز ازكار افتاده بره محرل   حادثه حریق الزم است برای تعیین و برآو

با اینکه در مقوله محدود كردن حریق تقسیم بندی بزرگ ممکن است برا برروز   . حریق رفت

اما نباید این كار را در مقوله محل حریرق   .باشد یقبول قابل هشدار ،یك آتش سوزی مختصر

ها به  قسیم بندی فرعی قسمتیا جستجوی محل بازماندگان امتحان نمود. در چنین مواردیت

ای برا   یك سری مناطق احتمالی حریق یا استفاده از سیستمی كه تابلوی آشکار ساز منطقره 

 .ضروری استكند میقسمتهای فرعی فراهم 

  سیستم های تعیین مکانسیستم های تعیین مکان  ..22--22--44

سیستم های تعیین مکان همانند سیستمهای قراردادی از تعداد مشابهی آشرکاركننده و  

اما تفاوت آنها در استفاده از یك یا چند ریز پردازنرده  . كنند میكلید آژیر خبردهنده استفاده 

این سیستم از طریق مقایسه اطالعات دریافرت شرده و اطالعرات    . برای كنترل سیستم است

های آشکار سراز   ارائه دهد. كالهكرا اطالعات بسیار بیشتری  تواند می هذخیره شده در حافظ

در یك سیستم قراردادی به یك سنسور اختصاصی در سیستم تعیین مکان كه محرل دقیرق   
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 (.2-4شماره تبدیل می شوند. )شکل، دهد مینقص یا عالمت حریق را  نو امکان خواند

ی حلقوی كنترل می شروند. زیررا   اجزای مختلف تشکیل دهنده سیستم در یك سیم كش

های ریزپردازنرده ذاتراه قابرل     . سیستمكند میسیستم به طور معمول كار هر وسیله را بررسی 

ای ساخته شوند كره كلیردهای اخطرار دسرتی را بیشرتر از       ند به گونهتوان میانعطاف بوده و 

بره وسریله   آشکارسازهای خودكار و سایر اجزاء و با دقت كنتررل كننرد. زمران صررف شرده      

سیستم برای بررسی همه اجزاء سیستم نباید بیش از یکری دو ثانیره باشرد. هنروز هرم الزم      

است اطالعات مربوط به حریق به منطقه حریق قراردادی نسبت داده شود. ولی ترابلو محرل   

. تعیرین خواهرد كررد   ، حریق را همانند اجزاء دقیقی كه زنگ حریق را به صدا درمری آورنرد  

ریق نیازمند ربرط دادن اطالعرات معیارهرای محردود سرازی حریرق و هرر        تعیین منطقه ح

 استراتژی دیگر برای گریز و نجات از حریق است.

، بیشتر از سیسرتم قرراردادی اسرت    احتمااله،از آنجا كه هزینه عمده سیستم تعیین مکان

 به كارگیری و تعمیرات توجه كند.، تیم طراحی باید به مزایای آن در مقوله های نصب

ها با مدیریت ساختمان یرا سیسرتم ایمنری هماهنرگ      همچنین ممکن است این سیستم

یرا حرذف در اثرر سرایر      ترأثیر الزم است یك عالمت آژیرر حریرق را در برابرر    ؛ اگرچه شوند

 هاحفاظت كرد.   سیستم

هرا را در   هرای ریرز پردازنرده    ها یك مرحله جلوتر رفته و بعضی از توانرایی  بعضی سیستم

ایرن وسرایل   . . این ها به آشکارسازهای هوشمند معروفندكنند میکار سازادغام هایآش كالهك

در جاهایی كه تغییرات منظمی در شرایط محدود وجود دارد به طور موفقیت آمیزی به كرار  

، نیازمنرد  مقایسه تغییرات بوجود آمده با تغییرات كالسیك موجود در حافظه اولیره . روند می

نرد بررای دادن عالئرم    توان مری هرا   . ایرن سیسرتم  اسرت حافظره  اطالعات جرامعی بره   انتقال 

 تکمیل شوند. (ص و اخطارهای اولیهیشامل نقا)بیشتر
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های سیستم را مرورد ارزیرابی قرراردهیم     اغلب ضرورت دارد كه قبل از شروع بکار توانایی

 تر است. در فرآیند به كرارگیری  های تعیین مکان مهم این مسئله درمورد كاربری سیستم كه

هرای زمرین و آزمرایش كراربری سیسرتم و       باید بازرسی دقیق بصورت تست اتصال ،سیستم

های اختصاصی جهت رفع نقایص و وضعیت هر وسیله بطور مجرزا و قبرل از    تست، همچنین

صرورت جردی در مراحرل    ه این امرر بر   .عمل آیده های در نظر گرفته شده ب در زمان، حریق

 ثر است.كارگیری نهایی سیستم مؤی نامه به یید گواهأجهت ت ،بازرسی

  آژِیرآژِیر  ..33--44

هشداری برای ساكنین جهت تخلیه محل یا آگاهی جهت آمرادگی   ،آژیرهای اعالم حریق

 ،دونهای آتش نشانی شر  یافتن برای تخلیه محل هستند. آژیرها باید منجر به احضار سرویس

 نیرز  بره تخلیره محرل    ،دبه طوری كه آنها بتوانند اطفا حریق را شروع نموده و اگر الزم باشر 

وجرود   مرؤثر ند وظیفه خودرا انجام دهند كه یك سیستم توان میكمك كنند. آنها به شرطی 

دقرت دربراره پیراده    ه های اطفا حریق بر  داشته باشد و بنابراین طراحان باید در اجرای پروژه

 نمودن طرح در ارتباط با آژیرها آگاهانه عمل نمایند.

  شاغلینشاغلین  ..11--33--44

. هرای الکتریکری هسرتند    زنگ، شکل آژیرهای هشداردهنده در آتش سوزیترین  معمول

عبرور   ها ساختماناز  تواند میاند و صدای آنها  آنها این مزیت را دارند كه عموماه شناخته شده

ترتیب جهت اخطرار  ه ب) های متناوب یا مداوم زنگ بزنند ند به صورت پالستوان میكند. آنها 
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 1ممکن است استفاده از یك سیرن ،های پراكنده دارای محل وبزرگ  های مکاندر . (و تخلیه

 ضروری باشد.

های پر سرو صدا مشرکلی در   در اماكنی كه به دلیل عدم توانایی شاغلین یا وجود دستگاه

عالئم هشداردهنده قابل دید مانند یك فالش نورانی باید نصب شده  ،شنیدن آژیر وجوددارد

اسررتفاده نمررود. تعرردادی از  ،ر نمررودن سرراكنان در خرروابو آژیرهررای صرروتی برررای بیرردا 

 1113اند. بازماندگان حریرق  ی مهم به خاطر نداشتن سیستم آژیر كشف نشدهها سوزی آتش

 ،ای از حریق كه در هتل پیچیده بود شکایت داشتند كه اولین نشانه 2«شرایتون كایرو»هتل 

شرد آنهرا محرل را تررک كننرد.       صدای ترق تروق خود آتش و همهمه میهمانانبود كه باعث

داشت كه تعداد زیادی از آنها با طرح و مسیرهای عبور سراختمان آشرنا    یهتل ساكنان زیاد

بسریاری  بیدار نشدن نبودند.حریق در صبح خیلی زود اتفاق افتاد و عدم وجود آژیر منجر به 

 .گشتاز افراد تا زمان گسترش كامل حریق 

اخطاری جدی و سریع بروده   تواند می،اعالم آژیر به موقعهای دودی و  دهندهنصب هشدار

ی دارای ساكنین كارمنرد، میهمران، بیمرار یرا     ها ساختماندر . و تعداد تلفات را كاهش دهد

آژیر حریق برای آگاهی كاركنان و شروع طرح از پیش تنظیم شده خرروج   ، وجودافراد دیگر

برا   یهرای  زنرگ  ،آگاه كردن كاركنران  به منظور. ضروری است اضطراری افراد در موقع حریق

 توانند مفید باشند. می ،های الکترونیکی صدا صدای زیر و خفیف بخصوص تولید كننده

ممکن است آژیر با صدای متفراوت نسربت بره یرك      ،های تجاری ها و مجتمع در فروشگاه 

بره   .به شکل پیام های كدبنردی شرده باشرد    تواند میزنگ تخلیه عمومی استفاده شود. آژیر 

ها دریك قسمت سراختمان   تقاضای تخلیه افراد به این علت كه تست آب افشانعنوان مجال 

                                                 
داری است كه توسط یك موتور الکتریکی می چرخرد و جریران    . سیرن صفحه فلزی گرد و سوراخ1

كند این دسرتگاه   های صفحه مشابهی كه ثابت است صوت تولید می های آن و سوراخ بین سوراخهوا 

 برای آژیر در مجتمع های پراكنده به كار می رود.
2.

 Cairo Sheraton 
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كاركنان را از وجود حریق و مهم ترر از آن محرل    تواند میاین نوع آژیر . در حال شروع است

آموزش كاركنان و یا ساكنین دررابطه  ،تدابیریدر صورت اندیشیدن چنین . حریق آگاه كند

 امر مهمی تلقی شود. تواند می با حریق

ها یا مناطق اصلی حریق را برر اسراس    ابتدا قسمت، ها ها و زندان در ساختمان بیمارستان

نمایند. طبرق قررارداد در ایرن مروارد زنرگ       مشخص می، یك طرح تخلیه مرحله بندی شده

استفاده پیوسته آژیر خطر برای تخلیه و زنگ متناوب برای آگاهی یا گوش بزنگ بودن مورد 

 گیرد. قرار می

  آتش نشانیآتش نشانی  ..22--33--44

( جهرت اطرالع بره مركرز     121یرك شرماره تلفرن بطرور مجرال )      ،هرا  سراختمان دراكجر  

در مرورد اعرالم )حریرق( بره      بایرد  با این حال مدیریت ساختمان. نشانی اختصاص دارد آتش

بررای   یی كره صرفحه كلیردی   ها ساختمانمسئولین اطفا برنامه ریزی دقیق داشته باشد. در 

اعالن به كاركنان وجود دارد این كار باید توسط تلفنچی انجام شده و داشتن تقاضای كمرك  

تایپ شده آماده برای استفاده اپراتور به منظور پیام كمك به آترش نشرانی كراری پسرندیده     

است. برای كمك موفقیت آمیز آتش نشانی الزم است آدرس دقیق و شماره تلفن ذكر شرود.  

سایل خودكار استفاده گردد، ضروری است یك خط تلفن تقاضای كمك كره از  حتی اگر از و

 درنظر گرفته شود. كند میاستفاده  121تسهیالت استاندارد 

یرك تلفرن مسرتقیم مررتبط برا ایسرتگاه آترش نشرانی تهیره           تروان  میدر بعضی موارد 

بره فراموشری   های آتش نشانی  این موارد توسط سرویساما اخیراه  .نمود)سیستم تلفن قرمز(

سپرده شده اند. تعداد زیادی از شركتهای خدماتی تسهیالت مختلفی برای اطرالع دادن بره   

مقرررات  . دهنرد  میهای آتش نشانی از طریق یك ایستگاه پاسخ دهنده مركزی ارائه  سرویس
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و محل تابلو آژیر حریق و هر تابلوی فرعی باید توسط طراحران بره دقرت مرورد توجره قررار       

 گیرد.

در  كراماله ی آژیر حریق باید بره وسریله طرراح    یبینی و نصب تابلوها و هر تابلوی جز پیش

هرای از پریش طراحری شرده در موقرع برروز        نظر گرفته شود. باید در نظر داشت كه فعالیت

حریق انجام شوند. الزم اسرت مسرئولین برا خبرشرده و اطالعرات بره راحتری در دسرترس         

یی كره كاركنران بررای یرك دوره زمرانی آنهرا را تررک        ها ساختماننشانی قرارگیرد. در  آتش

ممکن است الزم باشد مکان تابلوها طوری تعبیه شود كره از بیررون قابرل رویرت      ،نمایند می

 باشند.

ند برای به كرار انرداختن سیسرتم هرای دیگرر      توان میسیستم های آژیر حریق همچنین 

 شروند(  درهایی كه با فشار باز می) به عنوان مجال درهای اضطراری. دمورد استفاده واقع شون

، هرای پرقردرت تخلیره دود    هرای تهویره فعرال هروا، سیسرتم      كننرده  كنتررل كننرده و  متوقف

 .از این قبیل هستند های خبركننده كاركنان حریق و سیستم های اطفا سیستم

امنیت ساكنین بایرد مرد نظرر قررار      ،ی مسکونیها ساختمانهای تهویه  در مورد سیستم

ریزی شود كه توقرف یرا تغییرر خودكرار هروای ورودی بره وسریله         صورتی برنامهه گرفته و ب

های تهویه بالفاصله پس از وقوع حریق انجام گیرد. این امر از مشکل گسترش دود و  سیستم

ادامره كرار   ، در آتش سوزی در یك هترل . نماید میجلوگیری حریق به وسیله سیستم تهویه 

نتشرار دود و آترش بره سرایر طبقرات شرد. حریرق در        و گررم كننرده باعرث ا   سیستم تهویه 

های ایمنی زلزلره و   آشپزخانه رستوران شروع شده و در ابتدا به دلیل بازشدن درزها و شکاف

علیررغم اینکره سراختمان    . سرعت گسترش یافرت ه سپس به واسطه سیستم تهویه مطبوع ب

نه سیستم اعالم حریرق  گو پرخطری بود. با این حال هیچ مکان هایطبقه بزرگ و  22دارای 

ولی  ،خودكار در آن محل وجود نداشته و با اینکه حریق پس از یکساعت تحت كنترل درآمد

 .برجای گذاشتنفر كشته  81
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ای طراحی شود كه آتش نشانان بتوانند خروج هروا را متوقرف    سیستم تهویه باید به گونه

د آتش نشانی خارج نمایند. الزم است نموده یا آن را برگردانند و هوا را با استفاده از یك كلی

این سوئیچ یا سوئیچ ها در وضعیتی باشند كه به راحتی قابرل دسترسری باشرند. در بعضری     

ی كنترل ضروری و غیرر ضرروری از   سیستم هاهای بزرگ  موارد ضرورت دارد كه در مجتمع

 .دیی نصب گرداتیکتهای مشخص و گویا ، بر آنهاو برحسب نوع سیستم ههم تفکیك شد

  11عالئم و اخطارهای حریقعالئم و اخطارهای حریق  ..44--44

. عالئم در دادن اطالعات خوب به ساكنین و سرویس های حریق بی نهایت مهم هسرتند 

اما نباید بیش از حد مورد استفاده قرارگیرند. درمواردی كه مسریرهای ارتبراطی و خروجری    

 مشخص است و ساكنین به آن محیط آشنایی دارند ممکن است الزم نباشند.

 ،باشند هایی كه قسمتی از مسیر عادی رفت و آمد نمی گذاری خروجی برای عالمتعالئم 

بایرد تمرام مسریرهای    ، ی عمرومی هرا  سراختمان در مجموع نصب عالئم در  .ضروری هستند

 این عالئم باید به شکل مستطیل با حاشیه سفید در یك زمینه سربز  رد.موجود را مشخص ك

ه دفعات منعکس شود. هرنوع اطالعرات دیگرری   كه هنگام روشن شدن كنتراست آن ب باشد

باید به همان نحو رنگ آمیزی شود. به عنروان   ،وضعیت مربوط است این ابكه به امور ایمنی 

درهرا بررای مشرخص كرردن      ،رود یی كه تخلیه افقی پیشرفته بکار مری ها ساختمانمجال در 

 .(3-4 شماره گذاری می شوند)شکل وضعیت آنها عالمت

. درواقع عالئم امرری هسرتند   ،برای مشخص كردن اعمالی كه باید انجام گیردعالئم الزم 

درب »تررین عالمرت   عمرومی . هسرتند  این عالئم دوایری با حاشیه سفید در یك زمینه آبری 

 (.3-4شماره است. )شکل« بسته نگه داشته شود، حریق

                                                 
 41و  44، 8. ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی و كتاب مباحث بیستم صفحه 1
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  عالئم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریقعالئم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق. . 11--44--44

 .كنند میی را راجع به امکانات و تجهیزات اطفای حریق ارائه عالئمی كه اطالعات

 خصوصیات اصلی  

 الف( مربع یا مستطیل شکل

% سرطح  13مز )قسمت قرمز رنرگ حرداقل   ب( نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه قر

 عالمت را بپوشاند(

 

 

 عالئم مکمل جهت دار برای دسترسی به وسایل اطفای حریق

 

 

 كننده نسبت به شرایط ایمن عالئم تصویری آگاه
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عالئم تصویری مربوط به خروج اضطراری و كمك های اولیه : عالئمری كره اطالعراتی را    

، كمك های اولیره و... ارائره   دادی مجل خروج اضطراری و راه فرارراجع به امکانات نجات و ام

 .كنند می

 خصوصیات اصلی  

 الف( مربع یا مستطیل شکل  

% سرطح  13)قسمت سربز رنرگ حرداقل     رنگ روی زمینه سبزب( نشانه تصویری سفید 

 عالمت را بپوشاند.

 عالئم خروج اضطراری و مسیرهای فرار

  خالصهخالصه

ایرن عمرل   . دهند میهای آن تشخیص  حریق را از طریق فرآورده، های آشکارساز سیستم

 .  شود مینور انجام ، دود، به وسیله گرما

حریرق را   توانرد  میوهسرتند  هرا  سراختمان مردم بهترین آشکارسرازهای دود موجرود در   

آموزش ایمنی به راه اندازی سیستم هشدار دهنرده  . و به سرعت مقابله نماینداده تشخیص د

 .  كند میبه عنوان اولین خط دفاعی در مقابل آتش سوزی تأكید 

 .  دهند میذرات دود ناشی از حریق را تشخیص ، ترین آشکارسازهای خودكار فراوان

 حساس به دود به دو نوع هستند :آشکارسازهای 
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 الف( آشکارسازهای یونیزه كننده و نوری

 ب( كالهك های دوتایی سنسوری

به درجه حرارتی مشخص یا میزانری از افرزایش درجره حررارت     های حرارتی  آشکارسازی

هرای   ها و پاركینگ آنها برای محل های در معرض دود مانند آشپزخانه. دهند واكنش نشانمی

 . ی نصب مناسب ترندخودرو برا

هرای   ند بره عنروان آشکارسرازی   توان میسنسورهای اشعه مادون قرمز و نور ماوراء بنفش 

 . تر آشکارسازی استفاده شود شعله و برای مشکالت اختصاصی

آژیرهای اعالم حریق به سراكنین هشردار و توجره الزم در خصروص تخلیره محرل و یرا        

 .  نمایند واحدهای آتش نشانی اعالم میآمادگی برای مقابله با آتش سوزی را به 

  آزمونآزمون

 ترین آشکارسازی خودكار از چه نوعی هستند؟ فراوان-1

 تر است؟ برای پیش بینی حریق دودزا چه نوع آشکارسازی مناسب -2

 باشد؟ تر می ی دارای شعله چه نوع آشکارسازی مناسبها حریقبرای  -3



 

 پنجمفصل 
1فرار و گریز

 

5 

 

 83ر.ک: كتاب محافظت مدیریت و طراحی ایمنی صفحه .1
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  اهدافاهداف

 :استآشنایی با مطالب زیر  هدف از مطالعه این فصل،

 كنترل انتشار حریق .1

 های فرار مین راهأت .2

 داخل ساختمان   و در آمد وشد های فرار در مسیرهای راهبینی  طراحی و پیش .3
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  ساكنینساكنین. . 11--11

 دقت تعداد واقعی سراكنین و الگوهرای رفتراری   ه در طراحی فرار از یك ساختمان باید ب

سرعت احتمالی جابجایی آنهرا را تخمرین    ،. درک صفات ویژه ساكنینادمدنظر قرار دآنها را 

معماران و یا كارشناسران را قرادر    ،زند و مقایسه آن با سرعت مورد انتظار گسترش حریق می

 سازد. میشکل مناسب به طراحی وسایل فرار به 

های فیزیکری كره در كردها یرا      از فاكتورهای خاص طرح احتماالهماهیت و تعداد ساكنین 

كرارآیی  ، تر هستند. تداخل سیستم ارتباطرات برا سراكنین   مؤثرشده  كیدأرهنمودهای فرار ت

روشنی و وضوح طراحی داخلی و مسیرها، كیفیرت آمروزش ایمنری اسرت كره      ، گذاری نشانه

رساند. پنج مشخصه اصلی سراكنین درمعررض خطرر كره      خطر جانی حریق را به حداقل می

 تعیین كننده می باشد عبارتند از:

  خطر خواب بودنخطر خواب بودن  ..11--11--11

ترر از آنهرایی    خطرنراک  ،یی كه خوابیدن افراد در آنها غیر قابل اجتناب استها ساختمان

این موضوع به تنهایی یك فراكتور  . دنگیر در طول روز مورد استفاده قرار می تنهاهستند كه 

تشخیصی مهم برای افراد درگیر طراحی ایمنی حریق ساختمان اسرت. وقتری افرراد خوابنرد     

آید. واكنش افرراد خوابیرده خیلری     ریق قبل از كشف آن بوجود میفرصتی برای گسترش ح

كندتر خواهد بود. بسیاری مواقع یك حریق با یرك اقردام پیشرگیرانه فروری یرا بره وسریله        

اقردام  تر ازهر  راحت انجام این كار بسیار. خاموش كردن ساده به راحتی قابل پیشگیری است

ناسرب از بخراری یرا برداشرتن یرك ذغرال       است. قراردادن چوب لباسی برا فاصرله م  دیگری 

های آشنایی از زندگی معمولی هسرتند. تركیرب    مجال ،افروخته كوچك كه روی فرش افتاده
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خطرر خرواب برودن را بره صرورت      ، فقدان اقدامات پیشگیری و زمان آهسته پاسخ به حریق

 وضعیت خاصی درآورده كه باید مورد توجه قرار گیرد.

فقط ، های شخصی افراد اتفاق افتاده اشی از حریق كه در خانههای ن تعداد زیادی از مرگ

برا ایجراد    به خاطر افزایش خطر در موقع خواب بوده است. نصب یك آشکارساز دودی ساده،

بره كراهش    ،دهرد  معیارهای اخطاری كه به ساكنین چند دقیقه وقت الزم برای فررار را مری  

 خطر كمك خواهد نمود.

هرا و   هرا( و تجراری )هترل    ها و زنردان  سسات )بیمارستانمو –در اماكن مسکونی عمومی

های مسکونی ممکن است افراد در  شود. در محل ای مطرح می ها( خطرات جداگانه مهمانخانه

طول هفته و همه طول شب حضور داشته باشند. با این حال آشکارسازی به عنوان یك طرح 

تجاری مسکونی باید دارای آشکارسراز  سیسات أو همه ت ،د سودمند باشدتوان میایمنی اضافه 

 باشند.

  تعدادتعداد  ..22--11--11

طراحان باید بدانند چند نفر در سراختمان خواهنرد   ، برای طراحی یك طرح مناسب فرار

 همچنرین كاربری ساختمان بسرتگی دارد.   اطالعات به. این محل آنها كجاست احتماالهبود و 

خاصی طراحری شرده ممکرن اسرت در      یی را كه برای موردها ساختمانمعماران باید بدانند 

 مورد استفاده قرار گیرند.آینده برای منظور دیگری 

تعداد افراد را در خود جای  اند كه حداكجر صورتی طراحی شدهه ب ها ساختمانمواردی از 

از نظرر تعرداد    بایداما برای برخی دیگر ، (به عنوان مجال تاالر سخنرانی یا سالن تئاتر) دهند

یی كره  هرا  سراختمان مورد بررسی قرار گیرد. این امر بویژه برای  هكنند حداكجر افراد استفاده

بره طرور   اسرت.  و حیاتی مهم بسیار ،تفریح یا خرید هستند، درگیر مجالس عمومی چون كار

برار  » ،با برآوردی از تعداد احتمالی و نوع ساختمان عامرل  توان می،در مراحل طراحیمعمول 
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تقسریم  « بارسرکنه »تعیین نمود. منطقه مورد نظر بر حسب متر مربع كه برعامرل   را« سکنه

دهرد. تعرداد كرل بررای      راهنمایی تقریبی برای حداكجر تعداد مورد انتظار به دست می ،شده

 یك ساختمان بزرگ باید با جمع نمودن تعداد كل در هر منطقه اختصاصی بره دسرت آیرد.   

 شوند. به هیچ وجه در نظر گرفته نمی معمواله های آمد و شد محل

 امرا  ،هر طرحی باید به عنوان بخشی از كل فرآیند مهندسی ایمنی بررسری شرود   هچاگر

 ه عامل برار سرکنه پیشرنهاد شرده اسرت     ی مختلف یك راهنمای سادها ساختمانبرای انواع 

ه مربروط بره   و خطررات ویرژ   كررده (. این ارقام یك راهنمای كلری ارائره   1-1شماره )جدول 

بیش از یرك طبقره( را    یقطبقه، یا طبقات زیرین عم 13)بیش از  ی خیلی بلندها ساختمان

 یرند.گ مند توجه مخصوص هستند در بر نمیكه نیاز

 نوع ساختمان و میزان بار سکنه :1-1 شماره جدول

 بارسکنه نوع ساختمان

 پنج خوابه خانه -1

 پنج خوابه طبقات و آپارتمان -2

 سه خوابه ها و غیره ( زندان، موسسات اقامتی ) بیمارستان -3

 دو خوابه هتل ها و مهمانخانه ها -4

 1فاكتور بار سکنه = مدارس، محل های تجاری، ادارات -1

 2فاكتور بار سکنه =  فروشگاهها -1

  مجموعه ها و تفریح گاه -1

 1/3فاكتور بار سکنه = ستون ها و موانع   -الف

 1/3فاكتور بار سکنه= محل های به صف ایستادن، های تفریحسالن  -ب

 1فاكتور بار سکنه= ها رستوران، اطاق های سخنرانی -ج

 1فاكتور بار سکنه= صنعت -8

 11فاكتور بار سکنه = انبار -1

 ظرفیت پارک دو اتومبیل پاركینگ اتومبیل -13
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ارگونومی در مسیرهای رفرت و   نیازهای معمول، ها و منازل مسکونی در طراحی آپارتمان

ی كره ممکرن اسرت    و هرجرای ده بینری شر   پیش، باید بیش از این محاسبات غیرضروری، آمد

بنرابراین  . هسرتند  ضرروری هرایی   چنین تخمرین ،حضور داشرته باشرند   تعداد زیادی از افراد

 وند.ش ها با تعداد كافی راهروها با پهنای مناسب ساخته می ها و پلکان مسیرهای فرار و درب

تجمع افراد  م است مناطق مخصوصعالوه بر تخمین تعداد كل افراد داخل ساختمان الز

نیرز تعیرین شرود. تعرداد زیرادی از افرراد        كنرد  میو جاهایی كه تراكم افراد مشکالتی ایجاد 

بره جنبره رفترار     بایرد طراحان  یا حتی به طور معمولی حركت كنند. سرعت وه ند بتوان مین

شرند. تهیره مسریرهای خروجری     توجه داشته بانیز های بزرگ مردم  جمعی و مدیریت گروه

ی ارتبراطی و پریش بینری موانرع و     ها سیستمكفایت ، همچون وضوح عالئم جهت نما روشن

 ممکن است مهم باشد.نیز های ازدحام  محل

  تحرک و جابجاییتحرک و جابجایی. . 33--11--11

از  ،اثرر دود و حررارت ناشری از حریرق از پرای در آینرد       افراد باید بتوانند قبل از آنکه در

های متفاوت فرار نموده و شرکل ایرده آلری     با سرعتبا این حال افراد . منطقه خطر فراركنند

دسرت و پراگیر یرا    ، برای استفاده طراحان وجود ندارد. ممکن است بعضی از ساكنین نراتوان 

انجام شده و د سرعت فرار افراد سالم، های زیادی برای برآور تالش .حتی گیج و مست باشند

مترر برر دقیقره     13بنابراین رقرم   محاسبه شده است.متر در دقیقه  13-83به صورت  رقمی

 برال  و سرالمی   شاید به عنوان راهنمایی تقریبری بررای سررعت احتمرالی حركرت هرر فررد        

 شود. استفاده می

بدترین حالت زمانی است كه كمك به همه افراد در حرال حركرت الزم باشرد. خصوصراه     

یا بیماران تحت مراقبرت   وهنگامی كه بیماران تحت مراقبت ارتوپدی با وسایل كامل كشش 



 های ایمنی و حفاظت از حریق سیستم       84 
 

 

 

های امداد كه مشغول تخلیه حمرل   موریت گروهأ. در حین انجام مدر حال فرار هستند شدید

با محردودیت حركرت    اكجر جمعیت؛ چرا كه ی بوجودمی آیدمشکالت ،حادثه دیدگان هستند

كه چره نسربت   هستند بررسی این مسئله نیازمند در مسیر حادثه مواجه می شوند. طراحان 

آن طراحری   ترا براسراس    ،از ساكنین ممکن است قادر به دورشدن سرریع از حریرق نباشرند   

كرری یرا مشرکل    ، بینرایی ، یبه عنوان طیفی شامل موانرع ذهنر  ،ادی از موانعیكنند. تعداد ز

گیررد. در ایرن مقولره و در     همانند موانع و مشکالت فیزیکی مورد توجره قررار مری   شنوایی، 

هرای راهنمرایی بررای نشران دادن      نقشره  الزم است، های تجاری سرپوشیده عمطراحی مجت

های اولیه حریرق در تخلیره براسراس اسرتراتژی حریرق از       اجزاء و كمك به سرپرست كمك

 تهیه شود.، یین شدهپیش تع

مستلزم حركت افرراد برا   ، اتاق دارای مبلمان، در طول یك راهرو غیر مسدود یا زیرزمین

هرای رفرت و آمرد و     الزم اسرت انردازه محرل    ها ساختماندر اكجر . های مختلف است سرعت

 مسیرهای فرار با بیشترین رفت و آمد مورد انتظار تطبیق داده شود. 

ایمنری براال وجرود     برا  هرای  مشکالت جابجایی و تحرک در محلممکن است انواع دیگر 

هرا ممکرن اسرت الزم باشرد در مرورد       ها و بیمارستان داشته باشد. در واحدهای ایمنی زندان

د توانر  میاین موارد های امن اندیشیده شود.  كمك به افراد یا توانایی آنها در رسیدن به محل

 داشته باشد.   پیبرای آتش نشانان در را فی عضامشکالت م

  آشنایی به محلآشنایی به محل  ..44--11--11

ه ناآشرنا بر  مشکل كمترری نسربت بره افرراد      ،در فرار از حریق ،ساختمانبا آشناساكنین 

كننرد از راهری    افراد به طور غریزی سعی می، محیط خواهند داشت. در یك ساختمان ناآشنا

طریق مسیرهای طراحری  اند فرار كنند و ممکن است وادار كردن آنها به فرار از  كه وارد شده

. باشرد اگر آن مسیرها برخالف جهت مسیر عادی و همیشگی باشند( مشرکل   خصوصاهشده )
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بنابراین مسیرهای رفت و آمد معمولی و مسیرهای خروج اغلب باید بعنوان مسریرهای فررار   

قرع  در نظر گرفته شوند. از مسیرهایی كه به طور معمول مورد استفاده نیستند و تنهرا در موا 

و اگر غیر قابل اجتنراب   باید تا حدامکان اجتناب كرد ،شوند ضطراری مورد استفاده واقع میا

آشرنایی نسربت بره نروع سراختمان       های راهنمای واضح استفاده نمرود.  هستند باید از فلش

شران كراماله آشرنا     ساكنین با خانه یا آپارتمان، در یك محل مسکونی معمولی. متفاوت است

یرك نیرروی كرار ثابرت      احتماالهی ادارات و كارخانجات ها ساختمانتیب هستند. به همین تر

هرایی   در محرل  احتمرااله مشکالت . های دسترسی و مسیرهای خروج آشناست دارند كه با راه

ها روی خواهند داد كه افرراد مقریم ممکرن اسرت در مردت كوتراهی        ها و خوابگاه هتل نچو

زیرا ممکن است  ؛است بسیار بیشترماها نها و سی شته باشند. مشکل بویژه در باشگاهاقامت دا

ای كره درآن   از طبقره ، ساكنین به همان نسبت كه از محل مسیرهای خروجی ناآگاه هستند

 هستند نیز ناآگاه باشند.

  پاسخپاسخ. . 11--11--11

وقتری حریرق   . حریق توجه طرح های بعدی است موردواكنش احتمالی به حریق یا آژیر 

فعالیتهای مختلفی ممکن است انجام گیررد. در یرك   ، آید صدا در میافتد یا آژیر به  اتفاق می

پاسرخ بره صرورت قابرل     ، ساختمان با كاركنرانی مرنظم و اسرتراتژی تخلیره طراحری شرده      

متفاوت است. در این مقولره،   ،ناراضی یا ناتوان از درک خطر افراد ازساختمانی  باای  مالحظه

خطرترری باشرند.    های بی مجال ،مکن استیك ساختمان اداری یا یك بیمارستان تخصصی م

یك مركرز كنفررانس یرا یرك سراختمان      ، ماندگان ذهنی در حالی كه یك خانه كوچك عقب

 تری ارائه شوند. های نگران كننده آموزان باید به عنوان مجال رفاهی دانش

دهرد   مطالعات گوناگون انجام شده در مورد پاسخ انسان به حریق یا آژیر حریق نشان می

ممکن است جهت  ،امادهند میاشخاص اغلب به سرعت به یك آژیر حریق واكنش نشان ن كه
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كنند. ممکن است افراد بررسری نادرسرتی    جستجوی اطالعات بیشتر با دیگران تماس برقرار

هرای گذشرته نشران     از وضعیت انجام دهند یا حتی آژیر را نادیده بگیرنرد. مطالعرات حریرق   

 مرؤثر اما مردم اطالعات كافی ندارند یرا بره جرای پاسرخ      ،دهد كه ترس همیشگی نیست می

آموزش و عالئم روشن وجرود داشرته باشرد     ،جایی كه یك استراتژی تخلیه . كنند اشتباه می

 .خواهند كردافراد از آن پیروی 

در گررفتن پاسرخ صرحیح و     -در طررح  -گنجاندن یك سیستم آژیرحریق یرا آشکارسراز  

در ، آمروزش نیرز  . ای داشرته باشرد   كننرده  د نقرش تعیرین  وانت میكننده سریع  اقدامات دلگرم

هرای تختخرواب دار    در حریرق واگرن  . اسرت  مرؤثر دریافت پاسخ صحیح از كاركنان و سکنه 

های نزدیك به منشا حریق زنرده مانرده و آنهرایی     افراد خوابیده در قسمت ،1118در 1تانتون

هایی  ه یکی از بازماندگان آموزشداد ك های بعدی نشان كه دورتر بودند كشته شدند. بررسی

اش در فرار به صورت سینه خیز در طرول راهررو بره     راجع به ایمنی حریق داشت و از آگاهی

ای قفرل هسرتند بره قسرمت      استفاده كرد. شخص دیگری كه فهمید درهای نررده  مؤثرطور 

دداه تالشی بدون اینکه مج، منتظر ماند ،یگان حریق وروددرها را بست و تا  ،مربوطه بازگشت

 بکند.

  سکنه و نوع ساختمانسکنه و نوع ساختمان  ..11--11--11

تررین   سخت، ی در معرض خطرها ساختماننشان می دهد كه از بین  ،2-1شماره جدول 

ی اسرت.  حر ی تفریها ساختماناماكن مسکونی ومجالس و ، ها ها، رستوران آنها مربوط به هتل

هرا، و   آپارتمان، خانه هال را نشان داده و امالک مسکونی )موارد فوق از پنج مشکل سه مشک

ی دیگرر  هرا  سراختمان . هیچ یك از انواع دهند میها دو مشکل را نشان  ها( و فروشگاه سوئیت

هرا   بجز در مورد قابلیرت اشرتعال براال و سروخت    . در معرض چنین خطرات شدیدی نیستند

                                                 
1.
Tounton 
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وضمائم پرخطرشان )كه ممکن است مشکل كاركنان نا آگراه از اطفراحریق جردا از خطررات     

. خطررات خراص   شود دیده نمیمشکل شدیدی در جدول  ،سعه حریق وجود داشته باشد(تو

)بیش از یك  طبقه( یا طبقات عمیق زیرین 13)بیش از  ی خیلی بلندها ساختمانمربوط به 

 اند. نیازمند توجه مخصوص، طبقه(

  های جابجاییهای جابجایی  مسافتمسافت..22--11

و در نظر گرفتن  دهند میثیر قرار أپس از مالحظه خصوصیات ساكنین كه فرار را تحت ت

توجره بره فراینرد فررار و حرداكجر      ، ند به نوع ساختمان مربروط باشرند  توان میاین كه چگونه

در چهار مرحله جداگانره   معموالهافراد مهم است. فرار  ،افرادبرای جابجایی  انتظارمورد فاصله

 :  گیرد میمورد توجه قرار 

 ها یا محل شروع حریق  : فرار از اتاق1مرحله 

، : فرار از قسمت شروع از طریق مسیرهای رفت و آمد به سمت خروجری نهرایی  2مرحله 

 و ایمنهای حفاظت شده یا به یك قسمت مجاور  وارد شدن به پلکان

 : فرار ازطبقه منشاء حریق به طبقه همکف3مرحله 

 : فرار از طبقه همکف4مرحله 

. شرح داده شرده اسرت   ،1-1 شماره مراحل مختلف تخلیه در شکل ،در یك الگوی ساده

تخلیه ممکرن   دوممرحله  ،بندی شده است تخلیه مرحله ،تر ان پیچیدهمدرحالی كه در ساخت

در یرك  در همران طبقره باشرد)یك پناهگراه(.     ترر  است تنها رفتناز یك محل به محل ایمرن 

باید بره صرورت    وعملی یا مطلوب نیست  ،شروع تخلیه به صورت كلی ،ساختمان خیلی بلند

 مرحله بندی شده طراحی گردد.

اقدامات احتیاطی ساختمانی در مقابل حریق جهت ممانعت از گسرترش حریرق موجرب    

در خطرر   نشرانی ابتردا آنهرایی كره بیشرتر      آترش بنرابراین ترا حضرور تریم      .شوند اعتماد می
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فررار، محردود   ثیر متقابرل  نوع برنامه و روش كار به روشنی ترأ این  .شوند باید تخلیه،هستند

و « بنردی شرده    تخلیه مرحلره »دهد.  محوری ارتباطات را شرح میاطفاحریق و نقش ، كردن

تخلیه كلری بعضری   اول و دوم و درحالت شدید مرحله سوم باشد. ممکن است شامل مراحل 

( 2-1شرماره  )شرکل   اند درحالتی كه دیگران برای تخلیه آماده و 2-4مراحل در  از ساكنین

 پذیرد. انجام می
 

 نوع ساختمان و مشخصات سکنه :2-1شماره  جدول

 M      N       S                          R       F   نوع ساختمان                                        

 × - - - × ها خانه -1

 × - - - × ها طبقات و آپارتمان -2

 - - × × × غیره(ها، زندانها و  موسسات اقامتی )بیمارستان -3

 × × - - × ها خانه ها و مهمان هتل -4

 - - - × - های تجاری و مدارس محل، ادارات -1

 - × - × - ها فروشگاه -1

 × × - × - سینما و غیره(، )تئاتر گاه ها و تفریح مجموعه -1

      صنعت -8

 × - - - - ها( پالستیك، اثاثیه، ها )روغن خطر اشتعال زیاد -الف

 - - - - - خطر اشتعال متوسط )تعمیرگاه، كارگاه نقاشی، منسوجات( -ب

 - - - - - برق و سیمان(، )صنایع فلزی خطر اشتعال كم -ج

      انبار -1

 × - - - - سوخت پرخطر -الف

 - - - - - سوخت با خطر متوسط -ب

 - - - - - سوخت باخطر كم -ج

 - - - - - پاركینگ اتومبیل -13
 

X مشکل فرار : 

Sخواب : 

Nتعداد : 

Mتحرک و جابه جایی : 
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F  آشنایی با محیط : 

Rپاسخ : 

  )خروج از اتاق منشاء()خروج از اتاق منشاء(  اولاول  مرحلهمرحله  ..11--22--11

 آنجرا تررک   بررای سراكنین  با سررعت  سرعت گسترش حریق  بایدبرای فرار از یك اتاق 

نهایرت مشرکل اسرت.     بینی سرعت رشد و گسترش حریق بری  مقایسه شود. به هر حال پیش

 ای مطمئن از آگاهی ساكنین از حریق می باشد.انجام داد تالش بر توان میآنچه 
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الزم باشرد در   شرانس خرروج اضرطراری سراكنین     بررای افرزایش   همچنین ممکن است

. حداكجر فاصله ای كه آنها باید طی كنند بره  گردد های بزرگ بیش از یك خروجی تعبیه اتاق

 باشد. مرحله اول مربوط میمسافت جابجایی 
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ای باشد كه راه یرك اتراق از داخرل     الزم است طراحی یك محل به گونهدر بعضی موارد 

 ،یك دفتر عمرومی  درشود  . به عنوان مجال توصیه می(3-1 شماره )شکل دیگری بگذرداتاق 

های تمیرز   آزمایشگاه در ورودی یاو عبیه گردد دفتر داخلی یا یك منطقه امن ته یك راهی ب

اتراق  »های بیرونی باشد. در اصطالح ایمنی حریق به این نروع طراحری    داخل اتاق و مجزا از

از همه منطقه بره عنروان قسرمتی از    گردد. وقتی  اطالق می« اتاق دسترسی» و یا « داخلی 

ز وضرعیت  های داخلی ا اطمینان حاصل شود كه سکنه اتاق باید ،شود یاد میفرار اول مرحله 

ای در دیوار و درهرای   های ویژه این امر با طراحی شیشه معموالهكه دسترسی باخبر بودهاتاق 

 شود. آنها انجام میجداكننده 

  خروج از قسمت منشاء(خروج از قسمت منشاء())  دومدوم  مرحلهمرحله  ..22--22--11

هایی اسرت كره حریرق در آنهرا شرعله       ترک قسمت یا بخش ،مرحله بعدی از فرآیند فرار

ند به خرارج یرا بره    توان میبه وسیله مسیرهای رفت و آمدی كه  معموالهاین امر . ورشده است

پلکان حفاظت شده یا به قسمت مجاور كه به عنوان پناهگاه در نظر گرفتره شرده هردایت و    

یرا   تررک سراختمان و  ، یر حریرق ثأایمن دور از منطقه تحت ت انجام گیرد. سکنه به فضاهای
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ن حریرق  محردود كررد  بررای  رهرای كرافی   كه بره وسریله معیا   نیاز دارند هایی رفتن به محل

را بندی حریرق   های قسمت در این زمینه محدود كردن حریق باید بخش حفاظت شده است.

 .گرددشامل  ،شوند نامیده می 1«های فرعی قسمت»كه نیز

هرای   و قسمتها براساس توان ایجاد حفاظت در مقابل حریق به مدت یك ساعت  قسمت

ای  بنردی را بره گونره    كنند. طراحان باید قسرمت  مین میأتنیم ساعت حفاظت را  فرعی تنها

وسریله حریرق یرا دود از پرای     ه برای ساختمان طراحی كنند كه تمام ساكنین قبل از آنکه ب

. به هر حال از آنجرا كره   شته باشندوقت كافی برای فرار از قسمت منشاء حریق را دا ،درآیند

زمان دقیق بسیارمشکل است.  هباسحم ،متغیرند متنوع و ها بسیار و حریق ها ساختمانافراد، 

هرا و تجربیرات گذشرته تعیرین      ریرق براسراس ح  را بنابراین اكجر كدها و قوانین ویژه فواصل

بره عنروان   ، زمان دو دقیقره ونریم،   هایی كه بیشتر عمومیت دارد برای چنین حالت. كنند می

 شود. راهنمایی برای طراحی درنظر گرفته می

ید شده است كه اگر تعیین زمان معتبر فرار ممکن باشد، بازهم بایرد بره   كأدر این مورد ت

ریاضری   دارای دو حق انتخاب است: تکیه بریك آنالیز افه شود. بنابراین طراحمسافت فرار اض

انواع حریرق و نشران دادن گسرترش آنهرا واثررات      ، حریق های احتمالی همه محل محض از

براساس اصرول اولیره و ایجراد یرك بررسری      طراحی یا  وابسته به آن روی ساكنین احتمالی

اطرالع و   ،در مراحرل طراحری ابتردایی    .منطقی از خطرات جانی و فاصله طری شرده عملری   

 بسیار مهم و ضروری است ،دست كم به طور تقریبی ،این اصولاطمینان از صحت و درستی 

 .(4-1 شماره شکل)

                                                 
1.

 Subcompartments 
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د بره  توانر  مری و  كردهمان مربوط خصوصیات ساكنین را به نوع ساخت، 2-1شماره جدول 

ایرن   عنوان راهنمای تقریبی برای مسافت ) فاصله( جابجایی منطقری در نظرر گرفتره شرود.    

   اند تهیه شده برای استفاده افرادی و دهند میا نشان نارقام هیچ كد ویژه یا معیار مصوبی ر

 

یك فاصله  3-1 شماره كنند. فواصل مركب در جدول كه در مراحل اولیه طراحی كار می

 دهد.   كلی پیشنهادی را ارائه می

برای رسیدن به فضای امرن نبایرد بریش از ایرن      هر نقطه از ساختمان، تمام ساكنین در

متر بررای مرحلره    13كنند. این ارقام با درنظر گرفتن حداكجر فاصله جابجایی  فواصل را طی

بنرابراین در  . انرد  دهبینری شر   متر برای هر مشکل مشخص پیش 13وسپس كاهش دومو اول 

فاصرله جابجرایی مركرب     ،ساختمانی كه دو مورد از پنج خصوصیت تعیین شرده را داراسرت  

    ی برا مشرکالت بیشرتر    هرا  ساختمانیابد. انواع  متر كاهش می 43به  دومو  اول برای مراحل

فاصرله جابجرایی مركرب بایرد بره      كره   های مسکونی هسرتند   خانه ،)سه مورد از پنج مورد(

 متر را دارند. 13فاصله جابجایی  ،تر كاهش یابد. ادارات با تنها یك مشکلم33
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ال  كه یك شخص بر  است متر به عنوان تخمینی محافظه كارانه از مسافتی 13رقم اولیه 

د در یك دقیقه در طول یك راهرو غیر مسردود طری كنرد. برا انتخراب فاصرله       توان میتوانا و 

یك دقیقه از لحظه برا  دوم و اول زمان ایده آل مراحل یك دقیقه، جابجایی قابل دسترسی در

شان یا شنیدن آژیر( اسرت. ایرن   خبر شدن ساكنین از حریق )خواه كشف آن به وسیله خود

و تنهرا بره عنروان اساسری      ها بروده  دقیقه مبنایی برای شروع انتقاد از دیگر تخمین رقم یك

 تروان  مری برای یك راهنمای خیلی تقریبی فاصله جابجایی تهیه شده است. فواصل مركب را 

)خرروج از   دومخروج از اتاق منشاء( و مرحلره  ) اولهای جابجایی مرحله  برای تعیین مسافت

کران  مسریر ام فرار از اتاق منشاء اغلب فقرط در یرك   اول قسمت منشاء( تقسیم كرد. مرحله 

فرار تنها براساس یرك مسریر اسرت. نسربت      اولرقم داده شده برای مرحله  خواهد داشت و

1 اغلبفاصله مرحله اول به مرحله دوم 
2
شود. به هرحال به محرض خرروج از اتراق     فرض می  

 سراكنین در حرین فررار   نماید تا بینی  های مختلف مسیرها را پیش طراح باید تقسیم ،منشاء

هرای   این فرض است كه تقسریم  بر فواصل مرحله دوم ن. بنابرایباشندیق به حر پشت بتوانند

 تررین خروجری اسرت    های فرار وجود دارد و فاصله داده شده مربوط به نزدیك راه مختلفی از

 .(1-1 شماره )شکل

 و بهترر اسرت طراحری   . كننرد  ارائره مری   را راهنمرایی تقریبری   ،3-1شماره جدول ارقام 

برره عنرروان مجررال ) ه عمررل شررودصررورت سررنجیده حریررق بررهررای مختلررف ایمنرری  تقسرریم

خطرات ویژه مربروط بره   . بتوان فاصله جابجایی را افزایش داد تا های خودكار( كننده خاموش

طبقه( یا طبقات زیرین )بیش از یك طبقه( به توجره   13)بیش از  ی خیلی بلندها ساختمان

 ای نیازمندند. ویژه
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اد شرده كره الگوهرا و    هپیشرن  ،آنهرا دشروار اسرت    بنردی سراده   هایی كه دسرته  در پروژه

ریرزی مرورد    ض خطر بوده به عنوان اساس برنامره های رفتاری فردی كه در معر العمل عکس

 استفاده قرار گیرد.

ارائره   جهرت افررادی   را راهنمای برنامه ریزی مقدماتی ،1-1 شمارهو 4-1 شماره جداول

هرای   آنها اطالعاتی در مورد تعداد خروجی .كنند كه در مراحل طراحی ساده كار می دهد می

فضراهای نمایشری و غیرره( و    ، )به عنوان مجال سرالن هرای كنسررت    ها مورد نیاز برای مکان

ایرن جرداول   . دهنرد  میتعداد مختلف افراد ارائه  یها بازا حداقل عرض خروجی درها و پلکان

و برا همران    3-1شرماره  ل در جدو و های جابجایی تهیه شده باید در ارتباط با ارقام مسافت

 احتیاط مورد استفاده قرار گیرند.

 نوع ساختمان و مسافت های جابجایی :3-1جدول شماره 

 مسافت جابجایی )متر( نوع ساختمان
 2مرحله  1مرحله 1+2مراحل  

 21 13 43 خانه -1
 21 13 43 طبقات و آپارتمان -2
 23 13 33 موسسات اقامتی )بیمارستان، زندان و غیره( -3
 23 13 33 هتل و مهمانخانه -4
 33 11 13 ادارات، محل های تجاری، مدارس -1
 21 13 43 ها فروشگاه -1
 23 13 33 ها و تفریح گاه ) تئاتر، سینما و غیره( مجموعه -1
    صنعت -8

 33 11 13 خطر اشتعال زیاد )روغن، اثاثیه، پالستیك( -الف
 43 23 13 نقاضی، منسوجات( خطر اشتعال متوسط) كارگاه، -ب
 43 23 13 خطر اشتعال كم) صنایع فلزی، برق و سیمان( -ج
    انبار -1

 33 11 13 سوخت پرخطر -الف
 43 23 13 سوخت با خطر متوسط -ب
 43 23 13 سوخت با خطر كم -ج
 43 23 13 پاركینگ اتومبیل – 13
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  11««پناهگاهپناهگاه»»مفهوم مفهوم   ..33--22--11

وقتی كاركنان به یك قسمت مجاور به عنوان پناهگاه یا پلکانی حفاظت شده كره آنهرا را   

یابد. پایین آمدن تا طبقه  فرار پایان می دومرسیدند، مرحله  ،كند میبه طبقه همکف هدایت 

فرار است كه اغلب الزم یا مطلوب نیست. ممکن است رفتن به پناهگراه   سوممرحله  ،همکف

( از حریرق  1-1 شرماره  ساختمان كه به وسیله یك سری دیوار )شرکل  های دیگر در قسمت

 تر باشد. معقول ،اند جدا شده

 حداقل تعداد خروجی در فضاهای بزرگ: 4-1 شماره جدول

 تعداد خروجی ها تعداد افراد

13-1 1 

133-11 2 

1333-131 3 

2333-1331 4 

4333-2331 1 

1333-4331 1 

11333-1331 1 

 

  

                                                 
1.

Refuge 
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 حداقل عرض خروجی ها و مسیرهای فرار:1-1 شماره جدول

 عرض خروجی ها )میلیمتر( تعداد افراد

13-1 833 

113-11 133 

113-111 1333 

223-111 1133 

243-221 1233 

213-241 1333 

283-211 1433 

333-281 1133 

323-331 1133 

343-321 1133 

 

هرای قردیمی و راهنمرای     راهنمرای خانره  كدهای عملی فرار اشخاص نراتوان و كردهای   

همه اهمیت وجرود و اسرتفاده از پناهگراه را     ،های موجود های جدید و بیمارستان بیمارستان

فقرط مسرافت    ،ناتوان و كسانی كره محردودیت حركرت دارنرد     افراد . در واقعكنند یید میأت

كوتاهی را داخل ساختمان از قسمت حریق تا منطقه حفاظت شده طی نموده و در صرورتی  

لیره نهرایی باشرند. در مرورد از     در انتظرار تخ  بایرد  ،كه حریرق تحرت كنتررل قررار نگرفرت     

بینری منراطق حفاظرت شرده      هرا و ادارات ایرن امرر برا پریش      افتادگان شاغل در فروشگاهكار

هرایی كره در سراختمان مرورد      طبقه ودر نزدیکری آسانسرور یرا پلره     در سطح هر« پناهگاه»

ای از  بره منراطقی حفاظرت شرده     هرا  سراختمان  ،شود. در موارد دیگر محدود می ،اند ه استفاد

 محدودكردن حریرق  (روند: الف كه به دو منظور به كار می شوند می های فرعی تقسیم قسمت

(. رفرتن بره پناهگراه در    1-1 شرماره  )شرکل  به عنوان منطقه پذیرنده افراد تخلیه شرده  (ب

 شود. نامیده می1«تخلیه افقی توسعه یابنده»موارد بعضی 

                                                 
1.

Progressive Horizontal Evacuation 
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  (()خروج از طبقه منشاء)خروج از طبقه منشاء  سومسوممرحله مرحله   ..44--22--11

بره   كره حریرق در آن شرروع شرده،    های فوقانی ساختمان  ساكنین پس از فرار از قسمت

حتی . نمایند بندی می دسته فرار عمودی را به عنوان مرحله سوم اینرسند.  میطبقه همکف 

تخلیره عمرودی برازهم بره      ،ی پناهگاه در طبقه منشراء باشرد  ها روشاگر طرح تخلیه شامل 

 عنوان یك راه حل نهایی ضروری است.

 كه افراد فراری به وضعیتی برسند كره در آن  كند میایجاب  ،فرار شکل ویژه مرحله سوم

بره  ، ون عبور از میران مخراطرات حریرق   و بتوانند بد وضعیت در مقابل حریق محافظت شده

ترر تخلیره    ی برزرگ هرا  ساختمانوسیله یك مسیر ایمن به خارج ساختمان منتقل شوند. در 

 رسند.   ها نمی بندی شده است و همه سکنه در یك زمان به پلکان مرحله
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هرا انجرام شرود و آسانسرورهای      پلره  ی بیشتر ساكنان باید از طریرق راه تخلیه عمودی برا

استفاده از آسانسور در شرایط حریق خطرنراک  . معمولی هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرند

ای كه در معررض خطرر اسرت بررده      به طبقه ااست. چون ممکن است سکنه به دام بیفتند ی

ازد. بره  اند خیر میأفرار را به ت راكهچ ؛شوند. حتی منتظر ماندن برای آسانسور خطرناک است

ممکن است در امر تخلیه از آسانسوری برا طراحری    ،افتادگان شدیدای از كارهر حال تنها بر

مخصوص استفاده شود. این آسانسور نیازمند یك منبع الکتریسیته مسرتقل، امکران كنتررل    

 آسانسور و نقطه كنترل تخلیه است.توسط سرپرستی حریق و ارتباطات بین اتاقك 

 

  همکف(همکف() فرار نهایی از طبقه ) فرار نهایی از طبقه   چهارمچهارممرحله مرحله   ..11--22--11

همه پله ها نباید در یك منطقره عمرومی   . فرار از پای پلکان تا بیرون است چهارممرحله 

بره  تواند همه مسیرها را مسردود كنرد.    تنها یك رویداد می و در طبقه هم كف به هم برسند

 عنوان  

 

طبقرات براال را بره یرك دهلیرز      ، یی كه مسیرهای حفاظت شده آنهاها ساختماندر جال م

نبایرد فرامروش كررد كره خرروج نهرایی و طررح خرارجی          ،كننرد  عمومی تخلیه میمركزی 

سریدن بره   ساختمان باید در طراحی برای فرار مورد توجه قررار گیررد. تررک سراختمان و ر    

كنند و نیاز  طراح باید به تعداد افرادی كه از ساختمان فرار می فضای امن باید ممکن باشد و

 نرابراین در ب توجه داشته باشرد. جمع یا منطقه جابجایی آنان به سهولت دسترسی به نقطه ت

مانعی وجرود نداشرته و   ،رسرند  یمر اضطراری كه به محل حادثه  یها اجرای عملیات سرویس

 رسانند. مات اطفا حریق را به انجام میآنها اقدا
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  رهاییرهایی  ..33--11

فررار بایرد در    هرای  شوند و پله در هر طبقه به چند قسمت حریق تقسیم می ها ساختمان

ای تنها یك جهت فرار نداشته و متکی بره رسریدن كمرك از     كه هیچ منطقهوضعیتی باشند 

یك مسریر  ، ()شامل اكجر مناطق مسکونی ها ساختمانبسیاری از در خارج نباشد. با این حال 

بعضی دیگر هیچ نوع قسرمت بنردی بررای حریرق وجرود نداشرته و یرا        در پلکان خروجی و 

در چنرین شررایطی   اسازی حریق در آنها انجرام گرفتره اسرت.    نارسا برای جداستانداردهای 

هرا نیراز داشرته باشرند. در طراحری       ه نجات از جلوی ساختمان یا بالکنسکنه ممکن است ب

ایرن فررض وجرود دارد كره رهرایی      ، جهت تهیه پناهگاه برای از كار افتادگران یرا معلرولین   

نشانی یا كاركنان نقراط   از ساختمان شامل آتش های خارج سرانجام باید ازطریق برخی گروه

 دیگر ساختمان صورت گیرد.

 :باید درنظر گرفترا برای اجرای طرح ساده نجات دو جنبه 

باید امکان نزدیك شدن تجهیزات آتش نشانی به سراختمان وجرود داشرته باشرد. در      .1

ساختمان و امکان  متری درب جلو43به فاصله  ژهای كم ارتفاع رسیدن یك وسیله پمپا خانه

تر امکان نجرات محردودتر    ی بزرگها ساختمانهای نجات ضروری است و در  استقرار نردبان

عملی باشرد. ایرن    )باالبر هیدرولیکی( شده و شاید این امر فقط به وسیله سکوی هیدرولیك

 ای خوبی برای دسترسی به جلوی ساختمان دارند.   امکانات گردونه ،تجهیزات

كره اجرازه دسترسری از بیررون را بره       دریچه پنجره هرا بایرد طروری طراحری شروند      .2

هایی طراحی شوند كه به افراد باججه معمرولی   نشانی بدهند. امکان آن هست كه پنجره آتش

اما گاهی اوقات ممکن است با نیازهای ایمنری سراختمان    ،اجازه خروج از ساختمان را بدهند

های مسردود كره    افراد پشت پنجره ،1111ورث منچستر در در تناقض باشد. در حریق وول 

 امکان فرار از آنها وجود نداشت به دام افتادند.
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رسانی مورد استفاده قرار گیرنرد   باید به عنوان فرصتی برای كمك معموالههای فرار  پنجره

هستند. همچنرین   كمكماندن برای تری برای منتظر  ها محل ایمن و در بعضی شرایط بالکن

ند مسیری برای ورود آتش نشانی به آپارتمان بدون اسرتفاده از درب جلرویی   توان میها  الکنب

 باشند كه باید در فرار از طبقات باالتر استفاده شود.

  روشنایی فرارروشنایی فرار  ..44--11

صورتی تعبیره شروند كره هنگرام حریرق و نقرص       ه های اضطراری مسیر فرار باید ب چراغ

كشی برق بطور خودكار قابل استفاده شوند. به طور  احتمالی در یك نقطه از مسیرهای سیم

 ی مسرکونی كرم ارتفراع ضرروری    ها ساختمانبه استجناء  ها ساختمانكلی این امر برای تمام 

، اسرینماه اسرت. بره عنروان مجرال در تئاترهرا،       ترمرؤثر تر و ها مهم است كه البته در مجتمع

« 1اللروویرس »در « 1/1سرالن تفریحری   » دریکری از مروارد در  ، های تفریحی سالن، ها باشگاه

جانشان را ازدسرت دادنرد.    1111در شب سال نو ، نفر حاضر در سالن 13نفر از  11 ،بلژیك

های اضطراری وجود نداشتند و باشگاه با تزیینرات قابرل    تجهیزات فرار آنجا كافی نبود. چراغ

هرای   چرراغ عل جشن و ده بود. به هنگام شعله ورشدن مشاشتعالی برای این مراسم تزیین ش

 نات شعله ورشده و باعث گسترش سریع حریق و تلفات جانی شد.یروشنایی ناگهان تزی

كه در صورت نقص منبع اصلی بایرد   -« روشنایی اضطراری» و «روشنایی فرار»باید بین 

 احتمرااله تفاوت قائل شد.چنین چراغ های اضرطراری   -مین شودأبا تهیه یك ژنراتور كمکی ت

روشرنایی فررار   كررد. بنرابراین    ار نخواهندك ای كشی منطقه های همراه با نقص سیم در حریق

كه قادرند جریرانی بررای یرك مردت زمران       تدارک دیده شود باید به وسیله لوازم خودكاری

كنند، این وسایل ممکرن اسرت شرامل لروازم جردا و غیرر        مینساعت تأرا  3 معمواله، مناسب

 معمولی باشد.مشترک در واحدهای روشنایی 

                                                 
1
 La Louvieres 
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ها  نصب چراغ های فرار در سطح پایین مفیدتراست. زیرا راهروها و اتاق ،در صورت امکان

از طریق سقف طبقات پایین از دود پر خواهد شد و نور در زیر این سطح دود بسیار ضروری 

ا هر  ( راه پلره دومآمد )مرحله  خواهد بود. طراحان باید چراغهای فرار را برای مسیرهای رفت و

تردارک نماینرد. بررای مسریرهای فررار       چهرارم(  )مرحله های نهایی ( و خروجیسوم)مرحله 

هرای ویرژه    نفر ساكن دارد یا مسیرهای با پیچ و خم 13اطاق منشاء كه بیش از ، اولمرحله 

مین روشنایی كافی است. بویژه مهم اسرت كره   أتنها ت ()به عنوان مجال اتاق تعویض كاركنان

لولره و  ، مرجاله قرقرره  )روشن و وسرایل مربوطره مشرخص باشرند      ،و آمد مسیر رفتهای  پیچ

هرای   ی صرنعتی و محرل  هرا  سراختمان . در (های آتش نشرانی و صرفحه كلیرد بررق     شیلنگ

هرای   های فرار و خروجری  ها برای نشان دادن راه استفاده از شبرنگ ،آالت ممکن است ماشین

برزرگ نیمره صرحرایی بره عنروان شرکلی از       نهایی الزم باشد. همچنین استفاده از تابلوهای 

تاریك یا در شرب دیرده شرود نیرز ضرروری       های د در وضعیتتوان میها كه  گذاری راه عالمت

 است.

  خالصهخالصه

های فرار و خرروج در   مین راهأت ،های مهم ایمنی و حفاظت در برابر حریق یکی از سیستم

ی طراحی و سراخته شروند كره    باشد كه دراین صورت آنها باید طور می ها ساختمان اماكن و

سرتراتژی كلری بررای فررار     دو ا. تر از زمان انتشار حریق باشد زمان مورد نیاز برای فرار كوتاه

 :وجود دارد

 ؛ا فرار مستقیم از محل به هنگام به صدادر آمدن آژیرخروج ساده ی. 1

 . ل امنمحعنوان یك ه وجود پناهگاه ب .2

 عبارتند از : پنج مشخصه اصلی ساكنین در معرض خطر
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 آشنایی و عکس العمل نسربت بره آژیرر    -تحرک و جابجایی –تعداد  –خطر خواب بودن

 .حریق

 :گیرد میفرار در چهار مرحله مورد توجه قرار 

 ؛فرار از محل شروع حریق  (الف

 ؛فرار از قسمت شروع از طریق مسیرهای رفت و آمد به سمت خروجی نهایی (ب

 ؛به طبقه همکف حریق فرار از طبقه منشاء (پ

 .فرار از طبقه همکف (ت

  آزمونآزمون

 دو استراتژی كلی برای فرار چیست؟ .1

یی كه امکان خوابیدن افراد در آنها غیر قابل اجتنراب اسرت   ها ساختمانچرا در  .2

 گیرند؟ تر از آنهایی است كه فقط در طول روز مورد استفاده قرار می خطرناک

در چه مواردی افرراد در پاسرخ بره آژیرر حریرق واكرنش هرای مناسرب انجرام           .3

 ؟دهند می

 روشنایی فرار با روشنایی اضطراری چه تفاوتی دارد؟ .4



 

 ششمفصل 
1محدود کردن حریق

 

6 

 

 

 83ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی حریق صفحه .1
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  هدافهدافاا

 :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

 جان و اموال از حافظتی فعال و غیر فعال ها روش .1

 هایی در داخل ساختمان پیش بینی پناهگاه .2

  های اطراف حفاظت ازساختمان .3

 محدود كردن حریق .4
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  مقدمهمقدمه

از طریق محدودكردن گسترش حریرق و ایجراد مقاومرت    محافظت جان و حفاظت اموال 

حریق در اجزاء ساختمان و حفاظت جان از طریق محدود كردن انتشرار دود و پریش بینری    

ایرن  . امکران پرذیر اسرت    ،هایی در داخل ساختمان كه سکنه بتوانند در امان باشرند  پناهگاه

در شررایطی اهمیرت دارد كره تخلیره      ونه كه قباله نیز تشریح شرد، مفهوم از پناهگاه همان گ

گیر یا خطرنراک باشرد. امرروزه طراحری بیمارسرتان براسراس        سکنه از ساختمان بسیار وقت

از  تخلیه شدید و سریع بیماران به بیررون  چرا كه ،تخلیه افقی وسیع به پناهگاه است مفهوم

شود  كه سعی میه خطرات حریق )نسبت ب را بیمارستان ممکن است خطرات جانی بیشتری

ای كه اتفاق  حریق در هر طبقه، ی بلندها ساختمانبرداشته باشد. در  در ،از آن پرهیز گردد(

باید مهار شده و نهایتاه در داخل ساختمان خاموش گردد. زیرا ممکرن اسرت در    افتاده سریعاه

 سکنه قرارداشته و فاصله تا طبقه همکف زیاد باشد.  طبقات زیر 

در حفاظرت و  ، كارآیی طرح یك ساختمان در محدود كرردن حریرق از زمران شرروع آن    

، كننده است. محدود كردن حریق ی اطراف تعیینها ساختمانجان ومال سکنه و نیز مردم و 

یك روش كاهش حریق است كه به طرز كامالٌ مشخصی در قروانین بیران شردهو همچنرین     

 .قرار گرفته استهای بیمه  شركتمورد توجه روشی است كه 

هرای هشرداردهنده    و یا بوسیله سیستم مختلفی های صورته صرف نظر از اینکه حریق ب

 ده و محردود نشران  ای باشد كره حریرق را فررو    ساختمان باید به گونه كشف و مشخص شود،

حتی اگرر   ،كند میای باشد كه طراح ایجاد  باید روش ایمنی نهفتهمحدود كردن حریق، . كند

 باشند. مؤثرغیر  ی دیگرها روشهمه 
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 و دود نیز برای سکنه آن بسیار خطرنراک  ها ساختمانغالباه حرارت برای مصالح و اسکلت 

مد نظر داشته و انتشرار دود و گرمرا    است. الزم است معیارهای مهار آتش این خطرات را در

 .(1-1شماره  )شکل را متوقف نمود

یرك قسرمت خراص     محدود كردن حریق تنهرا شرامل محصروالت آن )شرعله و دود( در    

ساختمان از همان ابتدا نیست، بلکه ممکن است الزم باشد حریق محدود گردد تا انتشرار آن  

ایرن   گیرری شرود. در   بزرگ و خطرناک پریش سوزی  به اثاثیه و اموال مجاور و بروز یك آتش

مورد وجود شعله و انتقال آتش از طریق گرمای تشعشعی و انتشار خطرناک اسرت كره بایرد    

 آن اقدام شود. برای مقابله با

 

طراحری شروند.   2و غیر فعال 1ی محدود كردن حریق به صورت فعالها روشممکن است 

فاق افتد تا مردم را از وجود حریرق مطلرع   الزم است ارتباطات به شکلی ات، ی فعالها روشدر

نموده و آنها را جهت اتخاذ اقداماتی برای محردود كرردن انتشرار حریرق سرازماندهی كنرد.       

                                                 
1.

 Active 
2.

 Passive 
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و به تعیین لحظه برروز آترش    حریق به كنترل دود بوده محدودكردن ،ی فعالها روشبیشتر 

 متکی هستند.

 

 اطفرا ی هرا  روشهرا و دیگرر    آب افشران  احتمرااله ی فعال ایمنی حریق ها روش ترین شایع

 اهد گرفت.خوقرار بحث مورد خودكار حریق است كه در فصل بعد 

ی غیرفعال محدود كردن حریق بره خصوصریات اسرکلت سراختمان، تقسریمات      ها روش

 جزئی و عایق بودن آن مربوط می شود.

گسترش حریق  آنها عمر ساختمان را افزایش داده و اغلب به عنوان استحکاماتی در برابر

تحت عنوان سه گروه زیر در نظر  توان میی غیر فعال را ها روش. این گونه آیند میبه حساب 

 گرفت.

حفاظت اسکلتی: حفاظت درمقابل اثررات گرمرای تولیرد شرده برر اجرزای اساسری         الف(

 .كفو دیوارهای زیربار، ها ستون، ساختمان

مختلرف و مقاومرت حریرق ودود    های  بندی ساختمان به قسمت بندی: تقسیم ب( تقسیم

 ها درها و كف، های داخلی دیواره، بندی ین گونه تقسیما حاصل از
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امرالک و امروال   ، پ( عایق بودن: حفاظت حاصل از عایق بودن ساختمان كه برای مرردم 

)از حریرق امروال و    ها و سرکنه آنهرا   همجوار و همچنین ساختمان و دیوارهای خارجی و بام

 دمی شود.اثاثیه مجاور( ایجا

  )حفاظت اساسی()حفاظت اساسی(  ی غیر فعالی غیر فعالهاها  روشروش..11--11

های محدود كرردن حریرق بره صرورت غیرفعرال را       همانطور كه در باال بیان گردید روش

 توان در سه عنوان زیر توصیف نمود: می

  حفاظت اجزاء ساختمانی ) اسکلت(حفاظت اجزاء ساختمانی ) اسکلت(  ..11--11--11

خراموش  میزانی از حفاظت حریق كه برای اجزاء ساختمانی مناسب است به لزوم فررار و  

كشرد؟ آیرا ایمنری     بستگی دارد. اول آن كه فرار از ساختمان چه مدتی طول می كردن آتش

سکنه ساختمان به پیش بینری پناهگراه دردرون سراختمان بسرتگی دارد؟ دوم آن كره الزم      

سراختمان كرار كننرد و ضرروری اسرت كره اسرکلت         مورین آتش نشرانی در داخرل  أاست م

 ساختمان پابرجا بماند، بنابراین ساختمان بعداز حریق باید قابل بازسازی باشد.

 تصرورت حفاظر   درایرن  ،اگر الزم است ساختمان فقط تا تخلیه تمام سکنه پابرجا بمانرد 

تراتژی ایمنی چنانچه اس .)شاید نیم ساعت( كوتاهی دوام یابدزمان اسکلت ممکن است تنها 

نشرانان   یا در صورتی كه الزم است آتش ،كید داردأبینی پناهگاه در ساختمان ت پیشجانی بر 

)مجاله یرك سراعت یرا بیشرتر(     را باید حفاظت بیشتری  ،به طور ایمن در ساختمان كار كنند

ز ترر ا  امکان تعمیر ساختمان ممکن است مهم ،گران ساختمان هبرای بیممورد توجه قرار داد. 

 4یرا حتری    2د زمان حفاظت حریق ساختمان را بره  توان میبازسازی آن باشد و این موضوع 

 ساعت برساند.
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میزان مقاومت حریقی كه باید ایجاد شود به بار سوخت ساختمان بسرتگی دارد. درعمرل   

گرروه بنردی    1-1 شرماره  را از این نظر براساس جردول  ها ساختمان توان میبه طور تقریبی 

 كرد.

د این كه هر پروژه باید به عنوان جزئی از كل فرایند مهندسری ایمنری حریرق بره     وجبا و

راهنمرای تقریبری از طرول مردت زمران       2-1شرماره  ای بررسی شود، جردول   طور جداگانه

دهد. ایرن جردول بیشرتر از مبحرث      را نشان می (پیشنهادی مقاومت حریق ) برحسب دقیقه

نره هركرد خراص یرا معیرار مصروب. بررای برار          ،بدست آمده 1-1شماره اصول اولیه جدول 

بجرز در  ، دقیقره نیراز اسرت    13زمان مقاومت حریقی معادل حداقل  ،زیاد های بسیار سوخت

سروخت هرای    بررای برار  دقیقره كرافی باشرد.     33ی یك طبقه كه ممکن است ها ساختمان

 2ی بریش از  هرا  سراختمان بجرز  ، دقیقه الزم است 33متوسط زمان مقاومت حریقی معادل 

نرد  ریی كره برار سروخت كمری دا    ها ساختمان. تر است مناسب برای آنها دقیقه 13طبقه كه 

 دقیقه مقاومت حریق نیاز دارند. 33صرف نظر از ارتفاع فقط به 

در صرورتی كره    .دهنرد  مری ارائره  را ارقام راهنمرایی بسریار تقریبری     ،2-1شماره جدول 

ممکرن   ،خودكرار (  اطفامجاله ار گیرند )تی در طراحی مد نظر قرمعیارهای ایمنی حریق متفاو

ی بسریار بلنرد   هرا  سراختمان است بتوان مدت زمان را كاهش داد. خطرات خاصی كه بررای  

نیازمنرد توجره    ،های عمیق )بیش از دو طبقه( وجرود دارد  طبقه( یا زیر زمین 13)بیشتر از 

 خاصی است.

 ،ثررات گرمرا دوام یابرد   پس از برآورد مدت زمانی كه اسرکلت سراختمان بایرد در برابرر ا    

شود. با ایرن وجرود حفاظرت     طراحی اجزاء اسکلت برای ایجاد این مقدار از ایمنی ممکن می

مقاومرت  ، ترین بخش طراحی است و الزم است اتصاالت بین اجزاء اسکلت كم ارزش ،اسکلت

 حریقی به میزان خود اجزاء اسکلت را داشته باشند.
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ریرزش مرداوم سراختمان     ،درحریرق وجرود دارد   مشکل دیگری كه برای اجزا ساختمانی

فزایش دهد. اگر اساس یك ساختمان برای دوام و اشده اجزاء را حمل د بار تتوان می كه است

كره  را الزم است اضافه وزنی ، در طراحی میزان حفاظت حریق مورد نیاز ،بقا تهیه شده باشد

)شرکل   در نظرگرفتره شرود   ،ممکن است در نتیجه ریزش طبقات باالتر برر پایره وارد گرردد   

 .(3-1شماره 
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همره اجرزا تعیرین كننرده مقردار حفاظرت       ، های پیچیده همچنین الزم است در اسکلت

ریرزش   ،معادلی داشته باشند. برای مجال در ساختمانی یك طبقه با اسرکلت فروالدی   ،حریق

اسرکلت   ها و اتصاالت جانبی را ازبین ببرد و در نتیجه قسمت عمرده  سقف ممکن است بست

 فرو ریزد. هرچنداسکلت به خوبی در مقابل حریق حفاظت شده باشد.

 نوع ساختمان و بار سوخت :1-1شماره جدول 

 بار سوخت نوع ساختمان

 كم ها خانه -1

 متوسط ها طبقات و آپارتمان -2

 زیاد ها و غیره( زندان، موسسات اقامتی ) بیمارستان ها -3

 متوسط هتل ها و مهمانخانه ها -4

 متوسط محل های تجاری و غیره ، ادارات -1

 متوسط فروشگاه ها -1

 زیاد سینما و غیره(، مجموعه ها و تفریح گاه ها ) تئاتر -1

  صنعت  -8

 بسیار زیاد ابزارآالت و پالستیك ها(، بار سوخت باال) روغن ها -الف

 زیاد منسوجات(، چاپ، بار سوخت متوسط ) تعمیرگاه ها -ب

 متوسط برق و سیمان ( ، بار سوخت پایین ) صنایع فلزی -ج

  انبار  -1

 بسیار زیاد بار سوخت زیاد –الف 

 زیاد بار سوخت متوسط  -ب

 متوسط بار سوخت كم -ج

 كم پاركینگ اتومبیل -13
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 نوع ساختمان و مقاومت حریق ) برحسب دقیقه( :2-1 شماره جدول

 یا بیشتر طبقه3 طبقه2 طبقه 1 نوع ساختمان

 33 33 33 خانه ها -1

 13 33 33 طبقات و آپارتمان ها -2

 13 13 33 ها و غیره( زندان، ها موسسات اقامتی ) بیمارستان -3

 13 33 33 ها و مهمانخانه ها هتل -4

 13 33 33 های تجاری و غیره  محل، ادارات -1

 13 33 33 فروشگاه ها -1

 13 13 33 سینما و غیره(، تئاتر ها ) ها و تفریح گاه مجموعه -1

    صنعت  -8

 13 13 13 ابزارآالت و پالستیك ها(، بار سوخت باال) روغن ها -الف

 13 13 33 منسوجات(، چاپ، بار سوخت متوسط ) تعمیرگاه ها -ب

 13 33 33 برق و سیمان ( ، بار سوخت پایین ) صنایع فلزی -ج

    انبار  -1

 13 13 13 بار سوخت زیاد –الف 

 13 13 33 بار سوخت متوسط  -ب

 13 33 33 بار سوخت كم -ج

 33 33 33 پاركینگ اتومبیل -13
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  . مقاومت حریق. مقاومت حریق22--11--11

ثیر أاسکلت ساختمان برای پایدار مانردن آن ترا زمرانی كره تحرت تر       قست از توانایی هر

بره وسریله زمران     معمرواله با عنوان مقاومت حریرق آن قسرمت مشرخص شرده و      ،گرماست

 نیرز  كلری  بلکه مقاومت حریرق  ،دراین روش نه تنها مقاومت حریق اجزا. شود گیری می اندازه

ای از اجرزا در ارتبراط برا توانرایی      شود. مقاومت حریق یك جرز یرا مجموعره    میگیری  اندازه

گیری  انسجام و عایق بودنش اندازه، حفظ ظرفیت تحمل بارمقاومت آن در مقابل آتش برای 

انسرجام  . اسرتحکام و ایسرتادگی جهرت دار آن اسرت    ، ظرفیت تحمل بار مجموعره . شود می

حفرظ چسربندگی و    ،شکسرتن  ،توانرایی آن درمقاومرت در برابرر شروک حرارتری     ، مجموعه

. میرزان انتقرال گرمرای آن بسرتگی دارد    ه بر ، عایق برودن یرك مراده   . باشد پیوستگی آن می

انسرجام و عرایق برودن آن مشرخص     ، یت تحمل باربا سه پارامتر طرف معموالهمقاومت حریق 

 .  گردد میشود و برحسب دقایق یا ساعت های زمان مقاومت بیان  می
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برا ایرن   . های فوری هستند ضرورت ،تنها پایداری و انسجام، بنابراین درمورد اجزا اسکلت

عمرودی دیروار درتمراس     وده )افقی سرقف( یرا  اسکلتی مذكور به عنوان محد ءوجود اگر جز

 . عایق بودن نیزمهم و الزامی است، باشد مستقیم با حریق

 امکران وجرود   ، طرراح بایرد  یرریم بگنظرر   مقاومت حریق یك مجموعه اسرکلت را در اگر 

پیش بینری  ها در شرایط آزمایش و شرایط واقعی  بین كارآیی مجموعهرا های فاحشی  تفاوت

 آزمرایش بهتررین كیفیرت و سراخت را دارنرد و اگرر       های مرورد  . بدیهی است كه نمونهكند

ایرن اسرتانداردها بایرد در محرل      مرد نظرر باشرد،   سطح مشابهی از مقاومت حریرق   محاسبه

از تولیرررردات تررررازه و    معمرواله زمررررایش  آهررای تحرت    رونهنم. )ساخت( نیز تکرار شوند

سراختمان بره وسریله    جررردیدبوده و بدیهی است كه این مقاومت حریق در محرل تولیرد و   

 اثرات صدمات مکانیکی، آب و هوا یا انتقال گرما در معرض خطر قرار نگیرد. 

و در مرحله طراحی بوده آگاه  ،افتد در عمر ساختمان اتفاق می احتماالهطراح باید از آنچه 

مرورد   معمرواله مقاومت حریق مروادی را كره    ،آن را منظور نماید. پنج بخش ذكرشده در زیر

مقاومت ذاتری داشرته و در مروارد     ،دهد. بسیاری از این مواد گیرند، ارائه می ه قرار میاستفاد
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دیگر طراح باید مراحلی را برای افزایش مقاومت آنها در شرایط خاص و در مقابرل حریرق در   

 سه روش اساسی وجود دارد:دین منظور نظر گیرد. ب

 ؛: افزایش عمدی اندازه یك مجموعه1الف( بزرگ ساختن

ای از مواد عرایق دور مجموعره بررای حفاظرت آن از حررارت       عایق كردن: ایجاد الیه ب(

 ؛حریق

گرمای دریافتی مجموعه به هوا یا مرواد  انتقال حرارت: حصول اطمینان از  2پ( پراكندن

 .دیگر

  چوبچوب  ..33--11--11

هرا را   گیری است. ممکن است چروب  سوزد ولی سوختن آن منظم و قابل اندازه چوب می

آنها را به عنوان اجزا اسرکلت بره كرار بررد. ایرن گونره        و تیاری بزرگ انتخاب كردبه طور اخ

بره صرورت    معمرواله شوند. تغییر ماهیت سطح چروب   نامیده می (مادر )عمده، تیرهای چوبی

افترد كره دمرای سرطح آن از      ور شدن چوب فقط زمانی اتفراق مری   زغال شدن است و شعله

یك منبع اشتعال وجود داشرته باشرد. وقتری كره سرطح      گراد باالتر رفته و  درجه سانتی313

نیرز   آنریزد و قسرمت داخلری    نمی ،ماند در جای خود باقی می ،شود بیرونی چوب ذغال می

 1/3كند. میرزان زغرال شردن از     میو استحکام و انسجام خود را حفظ ه بدون تغییر باقیماند

مترر در دقیقره بررای سررو قرمرز       میلی 83/3میلیمتر در دقیقه برای چوب بلوط و ساج الی 

ای بررای   برآورد كاماله پذیرفته شده ،متر در دقیقه میلی 11/3. ولی اندازه كند میتغییر  غربی،

رسد  به نظر می. گیرد میاجزاء اسکلت است. این تقریب هر دو شکل تخت و مکعبی را در بر 

تیرهرای چروبی گرره یرا      زیرا همانند،ها كارآیی بهتری داشته باشند تخته ،جهت انجام تست

                                                 
1.

 Oversizing 
2.

 Dissipation 
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آوری برای مقاومرت در   ی عملها روشها را ندارند. استفاده از  ها و تغییر شکل دیگر برآمدگی

حفاظت از تیرها برا  سرعت زغال شدن را كاهش نخواهد داد. البته امکان  معمواله ،برابر شعله

 ،طررراحولرری ازآنجررا كرره انتخرراب چرروب توسررط . كننررده وجرروددارد اسررتفاده از مررواد عررایق

داری نردارد. برا    این عقیده طررف  ،هد در معرض دید باشداخو بدین دلیل است كه میاحتمااله

در نظرداشرتن پوشرش    و های چوبی افزایش ایمنی حریق اسکلتاین حال ممکن است زمان 

ایرن اسرت    ،تفاده از تیرترین مزیت اس بزرگ. (1-1 شماره )شکل شدچوبی ضروری با یاجزا

تررین عیرب    افترد. برزرگ   اتفاق می كندیفرسودگی آن قابل پیشگیری است و به  كه نقص و

چوب است كه جبراه و به طرور عمرد بایرد برزرگ      یهای اجزا این روش افزایش سریع هزینه

 ساخته شوند.

  فوالدفوالد  ..44--11--11
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ی حفاظت نشده تقریباه نیمی از مقاومت كششی خود را در درجرات  ها ساختمانفوالد در 

در حریق بسریار آسریب پرذیر     و دهد درجه سانتی گراد از دست می 133-113حرارت بین 

كننرده و یرا بره وسریله      های اسکلت فوالدی یا از طریق مواد عرایق   الزم است مجموع. است

های متنروعی بررای فروالد سراختمانی      پراكندن گرمای رسیده به فوالد، حفاظت شوند. عایق

تررین   معمرول . توان استفاده كرد. سیمان و آجر نیز می وجوددارد. از دیگر مواد اسکلتی مانند

 تروان  میصفحات عایق را . های نسوز هستند های پاشیدنی و رنگ پوشش، مواد صفحات عایق

 ها بکار برد.  برای پوشش تیرآهن و ستون

آوری  فن ؛ چرا كهبرای حفاظت تمام دیوارها به كار برد توان میرا همچنین صفحات عایق

ولی درمورد اتصاالت باید احتیاط نمود كه هریچ  . است نها به خوبی قابل دسترستفاده ازآاس

افرزایش   ،بررای طرراح  مشکل آن قسمتی از فوالد ساختمانی بدون حفال و درمعرض نباشد. 

هرا بره    . همچنین باید احتیاط نمرود كره پوشرش   كند میحجمی است كه این پوشش ایجاد 

از الیراف معردنی یرا سریمان متخلخرل       عمرواله مهای پاشیدنی  درستی ساخته شوند. پوشش

متورم شونده از طریق پراكندن گرما یا تشکیل یك الیره عرایق برا گرمرا     1هستند. مواد نسوز

 افزودكره  2ها به فروالد سراختمانی   همانند اسپری و رنگ توان میكنند. این مواد را  مقابله می

دامنره محردودتری از    ایجراد مرواد نسروز در   مشرکل  مزیت آنها حفظ ضخامت فوالد اسرت.  

سراعت بررای پوشرش هرای      2درمقابرل حرداكجر   ، یك سراعت  معمواله)است مقاومت حریق 

همچنین این مواد در حین ساخت یا در طول عمر ساعت برای صفحات عایق(. 4یدنی یا پاش

مستعد آسیب پذیری هستند. در ضمن نسوزها باید روی فوالدهرای درجره اول و    ،ساختمان

ام روكش نهایی باید كنتررل  نصب گردند و صفحات الیه قبل از انج، سب تمیز شدهتا حد منا

 .(1-1شماره شکل شوند )

                                                 
1.

 Intumescent 
2.

 Steelwork 
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هرای   از آب یرا قطعره   تروان  مری ولی  ،ی پیچیده ای داردها روش،دور نمودن گرما از فوالد

های شعله بررای كراهش دریافرت گرمرا اسرتفاده نمرود. حتری         فوالد سرد توخالی یا محافظ

ای طراحی كرد كره خرارج از محردوده سراختمان بروده و ازخطرر        اسکلت را بهگونه توان می

ی فوق بسریار پرهزینره بروده و نیازمنرد     ها روشل باشد. با این حال وهای داخلی محف حریق

 تعمیر و نگهداری در مدت عمر ساختمان می باشند.

  بتنبتن  ..11--11--11

سراعت(   4ومت حریق )ترا حرد   به درجات بسیار باالیی از مقا توان میبوسیله بتن مسلح 

 ؛به تقویت فوالد بستگی دارد ،با این حال از آنجا كه مقاومت كششی بتن مسلح. دست یافت

ایش ی در مقاومت حریرق دارد. افرز  مؤثرفوالد ساختمانی نقش  ،لذا در طراحی اجزا حفاظت

زیررا برتن   شود.  ضرورتاه باعت افزایش مشابهی در ایمنی نمی، ساده ضخامت بتن برای تقویت
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 43ممکن است پوشش را كاهش دهرد. اگرر پوشرش كمترر از     و تنها  شکند در اثر حریق می

. یکری از  ضرروری باشرد  ،ممکن است تقویت اضافی برای خنجری كرردن خطر   ،میلیمتر باشد

شرود.   هایی است كه استفاده می ریزه جنس سنگ، موارد تعیین كننده در مقاومت حریق بتن

دارای مقاومت بیشتری نسبت بره فشرار و رسرانایی گرمرایی كمری       های خاصی از بتن نمونه

زمانی مهرم اسرت كره قطعرات بترون جهرت تقسریم زیرر          ستند. موضوع رسانایی گرمایی،ه

همچنین زمرانی كره الزم   ی آن محدود شود. كه باید انتقال گرمایبکار رفته باشد ای  مجموعه

ادر به تحمل از كار افترادن احتمرالی   ای طراحی كنیم كه ق های بتنی را به گونه است اسکلت

 خواهد بود. مؤثرهای فوالد دائمی  ها و دریچه استفاده از پنجره ،فوالد باشند

  آجرآجر  ..11--11--11

بره   تروان  مری محافظ حریق اسرت و بسرادگی    ،به طور معمول آجر یك ماده بسیار خوب

ت كه هنگرام  ساعت مقاومت حریق در این مورد دست یافت. دوام ماده فوق در این اس چهار

تولید در تماس با درجات حرارت باال می باشد. با این حال ممکن است بره دلیرل انبسراط و    

مترر( در آجركراری بوجرود     4های آجر مشکالتی برای سطوح بزرگ )بیش از  جابجایی قالب

 های سطوح تعیین كننده خواهد بود. آید و نهایتاه این مشکالت در كناره

  شیشهشیشه  ..11--11--11

كه عایقی ضعیف است از مقاومت حریق بسیار برخوردار است. به همرین   شیشه معمولی

دلیل در مقابل حریق دارای شکنندگی زیاد و انسجام كم است. با این حال سره نروع شیشره    

، 1«شیشره سریمی، جورجیران   »كه تا درجاتی در برابر حریق مقاوم هستند به بازار آمده اند. 

گونره   ولری هنروز هریچ    ،گهداری شیشه را حرل كنرد  د مشکل استحکام و انسجام در نتوان می

                                                 
1.

 Georgian- Wired glass. 
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كره   1«های سخت شرده   شیشه» گذرد.آن نگرمای تشعشعی از درون  كه عایقی ایجاد نشده

هرای   همان استحکام و انسرجام شیشره   ،(3و پیروسویس 2)پیران باشند دسترس می اكنون در

هرا   شیشره ایرن  .شرند های درون شیشه را داشرته با  بدون اینکه جلوه بد سیم ،سیمی را دارند

و  4مرجاله پیروسرتوپ  )شیشره تخرت اسرت     عرایق، هنوز هم عایق نیستند. یرك نروع شیشره    

مات و یك الیه شفاف نسوز است كره در حضرور    این شیشه تركیب یك الیه كاماله. (1پیروبل

بره   توان می ،ای های مسطح الیه شیشه معایباز شود.  می گرما به صورت مانعی عایق منبسط

هرا بایرد براسراس     . ایرن شیشره  یت استفاده خارجی ازآنهرا اشراره كررد   هزینه و محدود، وزن

از قبل تهیه شروند و امکران بررش آنهرا در محرل       بصورت صنعتی(های سفارش شده ) اندازه

ای(، طراحری قراب بره     الیه سخت و مسطح، نصب وجود ندارد. در هر سه نوع شیشه )سیمی

م بوده و الزم است تا آنجرا كره امکران دارد قراب ترا      اندازه شیشه كاری و انتخاب شیشه مه

مدت طوالنی شیشه را نگهداری و حفظ نماید. واضح است كه بایرد مقاومرت حریرق شیشره     

 .كاری نظر گرفته شود نه خود مواد شیشه كاریدر

  11ی غیر فعال )تقسیم بندی(ی غیر فعال )تقسیم بندی(هاها  روشروش..22--11

حریرق و گسرترش آن   ، مرانع ورود دود،  هرای مختلرف   بندی ساختمان به قسرمت  تقسیم

یا اینکره   نماینداستفاده  از این فرصت ایجاد شده برای نجات خود بایدخواهد شد و ساكنین 

حریرق را   اطفابندی ساختمان فرصت حفاظت  حریق در پناهگاه بمانند. قسمت اطفاتا پایان 

                                                 
1.

 Toughend glasses 
2.

 Pyran(From Schott) 
3.

 Pyroswiss(From Colbarand) 
4.

 Pyrostop(From Pilkingtons) 
5.

 Pyrobel(From Gloverbel) 
6.

 Compartmentation 



 های ایمنی و حفاظت از حریق سیستم       122 
 

 

 

ابراین بنر . ماننرد  حریرق سرالم براقی مری     اطفرا و در نهایت اموال و اثاثیه ترا  فراهم آورده نیز 

 .ضروری استبندی هم برای ایمنی جانی و هم برای حفاظت اموال  قسمت

 ؛دهد كه ساختمان فرو نخواهرد ریخرت   حفاظت حریق اجزاء اسکلت نه تنها اطمینان می

 كمك كند. نیز بندی ساختمان به تقسیم دتوان میبلکه 

تعردادی از  ، ی مختلرف ها بخشبندی كامل ساختمان به  همچنین الزم است برای تقسیم

اصرل اساسری كره طرراح     . اجزاء غیر اسکلتی مانند دیوارهای داخلی و درها را حفاظت كنیم

هرا یرا    همره سررویس  . استانسجام اجزاء تقسیم بندی فرعی حفظ ، ر نظرداشته باشدباید د

باید با سطح معادلی از ایمنی حریق طراحری   ،كنند هاییکه در دیوارها یا طبقات نفوذ می لوله

ها از طریق سوراخ كردن دیوارهای حائل  ها و لوله تهدید بزرگی كه از افزایش سرویسد. نشو

دارد، شرکاف بحرانری   برای ایمنی حریرق وجرود   ، احتیاط به وسیله مقاطعه كار ناآگاه و یا بی

 هرگونه شکاف ایجاد شده باید ضدحریق شود. است.به همین دلیلهای حریق  حفال

جداكننده نه تنها باید همانند آنها مقاومت حریق داشته  همه درهای مربوط به دیوارهای

ای ساخته شوند كه بتوان آنها را در مروارد حادثره حریرق بره طرور       بلکه باید به گونه ،باشند

سریع بست. لوالهای سادهو درها از دیگرر تهدیردهای عمرده ایمنری حریرق در بسریاری از       

به وسیله قروانین   معموالهاد تقسیمات فرعی همچنین تعد ها و اندازه اتاق. هستند ها ساختمان

شود. ولی با توجه به گررایش بیشرتر بره نیازهرای كراربردی و عملری        ساختمان مشخص می

بنردی   نسبت به قوانین مصوب، مهم این است كه طراح بتواند اصرول اساسری را كره تقسریم    

 .  (1-1 شماره )شکل براساس آن انجام شده درک نماید

و مقردار سروخت هرر طبقره     بره تعرداد افرراد    یم شده، در هر طبقه، تقس های تعداد اتاق

این امر به نوع كاربری ساختمان و قوانین متعرددی كره حرداكجر مسراحت یرا       بستگی دارد.

بستگی  نیز حجم مکعب ظرفیت اتاق ها را براساس نوع كاربری ساختمان مشخص می كنند

شود. بنابراین فرار افقری   ( تقسیم میدارد. بدیهی است كه هر طبقه حداقل به دو بخش )اتاق
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هرچه محتویات سراختمان دارای قابلیرت   . ازیکی به دیگری اغلب برای ساكنین ممکن است

 بدیهی اسرت انبراری برا   . گرفتدر نظر تر ها را باید كوچك اندازه اتاق ،احتراق بیشتری باشند

نسبت بره برار سروخت     تری های كوچك مجل مواد نفتی( باید به اتاقظرفیت بار سوخت باال )

توجره بره چنرین     ،انبار مواد فروالدی( تقسریم شرود. البتره هنروز بیشرتر قروانین        كم )مجاله

 .  دهند میموضوعاتی را مد نظر قرار ن

دارای یك كف )سرطح( مری باشرد ودر سراختن كرف      ، بطور طبیعی هر طبقه ساختمان

 . مقاومت حریق و دود نسبتاه آسان استدستیابی به 
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 كره  شرود سپس باید اطمینران حاصرل   ، با این وجود هر طبقه باید یك بخش مجزا باشد

سطح مشابهی از مقاومت حریق و دود داشرته   -پله، آسانسور و غیره -های هر طبقه خروجی

 .است ها انسجام تقسیم بندی بخشحفظ مهم مساله ، شکل هندسی مهم نیست. باشند

سرکنه مردنظر قررار گیررد. حرداكجر فاصرله        در امکران فررار   ها نیز باید بخش جای دیوار

در كجرا قررار    هرا  بخرش گیری كه تقسیمات  تصمیم این جابجایی قابل قبول ممکن است در

ای است كره بره نظرر     ونهعامل اساسی باشد. دربعضی موارد بار سوخت ساختمان به گ ،گیرد

سه بخش الزم باشرد ترا    ولی ممکن است، كافی استطراحی دو بخش ،در هر طبقه رسد می

 اطمینان حاصل گردد كه هیچ كدام از سکنه از محل ایمن خیلی دور نیستند.  

هرا یرك سراعت در نظرر گرفتره       ایمنی حریق و دود دیوارها و كرف بخرش   ،بطور معمول

ولی در مواردی كه دیوارهای حائل اضافی بررای كراهش مسرافت جابجرایی ایجراد       ،شود می

شود. بدیهی است كه  دقیقه برای آنها در نظر گرفته می 33یق تنها مقاومت حر معمواله، شده

فاكتوری اضافی  و اینباشد  باید مقاومت حریق یکساعت ،اگر دیوارها جزئی از اسکلت باشند

 (.8-1شماره شکل برای ایمنی است )

معمرار بایرد حفاظرت حریرق     ، سروخت  برای تقسیم بندی ساختمان براساس برار ، بعالوه

و آن را به عنوان یك بخرش مضراعف بررسری     هگرفتمسیرهای فرار ساختمان را نیز در نظر 

د. محورهای عمودی نگهدارنده پله ها و آسانسورها بایرد در مقابرل دود و حریرق مقراوم     اینم

مرین  مسیر این محورها را از طبقات باال ترا پرایین و خرارج از سرطح ز     توان می.ساخته شوند

و بره ایمنری حریقری معرادل     ده مربوط ش فرار یبه محورها و مسیرها معموالهعایق نمود كه 

های ساختمان نیاز دارند. وقتی یکی از سرکنه سراختمان از طریرق یکری از ایرن       دیگر بخش

باید بتواند بردون ایرن كره خطررات بیشرتری بررایش        ،كند میمسیرهای حفاظت شده فرار 

 رسیده و خارج شود.  بوجود آید به سطح زمین 



 های ایمنی و حفاظت از حریق سیستم       121 
 

 

 

گرچه هر پروژه باید به عنوان جزئی از كل فرآیند مهندسی ایمنری بطرور مجرزا بررسری     

هرا در انرواع مختلرف     ترین اندازه اجرزاء و بخرش   ولی یك راهنمای تقریبی برای بزرگ؛ شود

این جدول بیشتر حاصل مبحث اصرول  . ارائه شده است (3-1) شماره در جدول ها ساختمان

براساس این  .ارتباط بارسوخت به نوع ساختمان است نه هركد یا معیار مصوب خاص اولیه و

        مترر مربرع    433 ،ی غیرمسرکونی برا بارسروخت بسریار زیراد     هرا  ساختمانجهت ، باید قانون

مترر( و بررای برار سروخت     33 × 33مترر مربرع )   133 ،متر( و برای بارسوخت زیاد23× 23)

ه اینکه هر طبقره بر   در نظر گرفته شود. با توجه به ،متر (43 × 43مترمربع ) 1133متوسط 

 عنوان یك طبقه مجزا منظور شود.

 نوع ساختمان و اندازه قسمت :3-1شماره جدول 

 اندازه قسمت نوع ساختمان
 خانه ها -1

 طبقات و آپارتمان ها -2

 موسسات اقامتی ) بیمارستان، زندان ها و غیره( -3

 ها و مهمانخانه ها هتل -4

 محل های تجاریادارات،  -1

 ها فروشگاه -1

 مجموعه ها و تفریحگاه ها )تئاتر، سینما و غیره( -1

 صنعت -8

 ها( خطر اشتعال زیاد ) روغن ها، ابزار آالت و پالستیك –الف 

 خطر اشتعال متوسط ) تعمیرگاه ها، چاپ، منسوجات( –ب 

 خطر اشتعال كم ) صنایع فلزی، برق و سیمان( –ج 

 انبار -1

 دخطر سوخت زیا –الف 

 خطر سوخت متوسط –ب 

 خطر سوخت كم –ج 

 پاركینگ اتومبیل -13

 هرخانه به طور مجزا

 هر خانه به طور مجزا

 متر مربع 133

 متر مربع 1133

 متر مربع 1133

 مترمربع 1133

 مترمربع 133

 

 مترمربع 433

 مترمربع 133

 مترمربع 1133

 

 متر مربع 433

 متر مربع 133

  متر مربع 1133

 نامحدود
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هرای   ( یرا زیررزمین  طبقه 13بیش از ی بسیار بلند )ها ساختمانخطرات خاصی كه برای 

 عمیق )بیش از یك طبقه( وجود دارد، نیازمند توجه خاصی است.

های گذشته در مورد مقاومت حریق اجزاء برزرگ سراختمانی مجرل در و دیروار      بخش در

درها توجه خاصی باید مبرذول  بهرحال در ساختن  .ای شد ها و نحوه ساخت آنها اشاره بخش

در هنگرام   بایرد  در قابل نفوذ هسرتند. بنرابراین   ها از طریق باز شدن زیرا همه بخش ،داشت

ا حد زیرادی  رررریق و دود تررمواردی را برای ایجاد ایمنی در نظر گرفت كه ایمنی ح ،حریق

 (.1-1) شود جلوگیری نیز ها سرایت به دیگر بخش مین شده و ازتأ
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شرود كره اسرتفاده از آن بردون      ای بحث مری  اكنون به اندازه 1«در آتش بند»طالح از اص

كه به وسریله مجموعره درهرا،    میزانی از مقاومت حریق و دود  .تعیین كیفیت خطرناک است

آید، به همان اندازه لنگه در مهرم اسرت. الزم اسرت     آالت به دست می ارچوب( و آهنقاب )چ

و د به عنوان یك سد دفاعی در برابر دود و گرمرا عمرل كنرد   توان میبدانیم تا چه مدتی درها 

درهایی تولید نمرود كره    توان می. در حال حاضر این زمان باید برحسب دقیقه محاسبهگردد

را مقاومرت   اسرتفاده از دو درب، دقیقه را داشته باشند و حتی با  13مقاومت حریقی بال  بر 

بهتر است  ،دقیقه می باشد 13-13ومت حریقی بیش از اگر نیاز به مقا .دقیقه رساند 183به 

م نصف مقاومرت حریرق را دارنرد.    این كار از طریق دو سری از درها صورت گیرد كه هر كدا

بنرابر ایرن برا ایجراد یرك       .باز بمانند هنگام فرار سکنه همیشه این خطر وجود دارد كه درها

 ایمنی را افزایش داد.عوامل  توان ، میسری در دو جداره و ایجاد فضای خالی

طراح باید اطالعات الزم در مرورد نروع قراب و آهرن آالت مناسرب بررای بدسرت آوردن        

ن مقاومت حریق مطلوب را بدست آورده و از ابزارآالت مناسربی اسرتفاده نمایرد ترا اطمینرا     

 .مانند حاصل كند كه درها بسته باقی می

  حفاظت پوششیحفاظت پوششی  ––ی غیرفعال ی غیرفعال هاها  روشروش..33--11

محدود كردن تهدیدهایی است كره حریرق بررای     ،ومت حریق غیرفعالسومین روش مقا

توانرد از   ریرق مری  ح. از آنجایی كره  آورد اشیاء مجاور و ساكنین خارج از ساختمان بوجود می

طریق نفوذ به سقف گسترش یافته و همچنین بصورت گرمای تشعشرعی از دیوارهرا انتقرال    

جانبی ساختمان برای محردود نمرودن امکران    یابد، لذا باید در این مرحله سقف و دیوارهای 

 اشتعال اشیاء مجاور مورد توجه قرار گیرند.

                                                 
1.

 Fire door 
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شرود ممکرن اسرت ذرات     زیرا وقتی حریق روشرن مری   ،تواند خطر ایجاد نماید سقف می

ی هرا  سراختمان با ریزش بر رفت باال رفته و  های هم مشتعل )تیرها و غیره( به وسیله جریان

شوند. اسرتاندارهایی   نامیده می 1ها این ذرات مشتعل اغلب آتش پاره. دیگر ایجاد خطر نمایند

شرعله و گرمرای    زمران تمراس برا   برای پیاده نمودن و طراحی اسکلت سقف وجرود دارد ترا   

بینری   گونره پریش   تشعشعی در مقابل شکافتن و گسترش حریق مقاوم باشد. با این حال هیچ

نماید انجرام نشرده    ولید آتش پاره میآزمایشی برای محدود كردن قدرت سوختن سقف كه ت

در برابرر   ها ساختمانای طراحی كنید كه نسبت به دیگر  ید ساختمان را بهگونهتوان می. است

تر از آن طراحی ساختمانی است كره بره هنگرام حریرق خطرر       تهدید مقاوم باشد، اما مشکل

 .  (11-1 شمارهو13-1شماره )اشکال كمتری را برای ساختماهای مجاور خود ایجاد نماید

                                                 
1.

Burning Brands 
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ی هرا  سراختمان زیرا گرمای تشعشعی  ،دیوارهای بیرونی باید كاماله مورد توجه قرار گیرند

ایجراد   ،د در اشیاء مجاوری كه بره آنهرا بسریار نزدیرك باشرند     توان میمشتعل با عبور از آنها 

ایرن اسرت كره تعرداد      ،حل قدیمی محدود كردن خطر گرمرای تشعشرعی   اشتعال نماید. راه

باشرند( محردود    هرا  ساختمانهای دیوارهای بیرونی را )در صورتی كه نزدیك به دیگر  پنجره

برا  قوانین متعدد، محاسبات پیچیده مربوط به كراربری سراختمان و فاصرله مجراور )    . نمائیم

از باید طراحان . با این حالاند ( را در میزان نواحی حفاظت نشده اعالم نمودهها ساختماندیگر

ی اطراف و نقشه آن آگاهی كامل داشته و بررای حفاظرت سراختمان و    اه ساختمانموقعیت 

برای به حداقل رساندن خطر احتمالی از سررایت  همچنین جلوگیری از تهدیدهای متقابل و 

 ی مجاور اقدام نمایند.ها ساختمانحریق به 

، احتمال این واقعره كاهش وجود دارد و برای نیز خطر گسترش حریق از نمای ساختمان 

با انتخاب كامل مواد نماسازی و پشت برام سرازی    توان میاین كار را . به آن مهم است توجه

آجرر،  ) گیررد  قررار مری  اسرتفاده  مورد انجام داد و جای خوشبختی است كه عمده موادی كه 

بسرریاری از قرروانین  . باشررند دارای پتاسرریل گسررترش حریررق صررفر مرری   (سررنگ و بررتن 

در ، زی بیرونری برا پتاسریل گسرترش حریرق براال را      استفاده از مواد نماسرا ، سازی ساختمان

هرا   محدود كردن انردازه پنجرره  . كنند هایی كه نزدیك به دیگر اشیا است محدود می وضعیت

كمك خواهد نمود تا گسترش حریق از سرقف بره   ، برای كاهش تشعشع گرما به اشیاء مجاور

كرردن آن مشرکل   محردود   ،سقف كاهش یابد. هرچند در یك حریق كاماله گسرترش یافتره  

 ای وجود نداشته باشد. خواهد بود، مگر این كه دركل هیچ پنجره
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  های فعالهای فعال  روشروش  ..44--11

همگی غیرفعال بودند، زیررا آنران    ،حریق كه درقسمت های قبل ارائه شد اطفاسه روش 

خصوصیات بنای ساختمان بوده و برای محدود كردن گسترش حریق در شرایطی كه حریرق  

برای طراحان ایرن امکران نیرز    ، ی غیرفعالها روشبجز . شوند می در نظرگرفته ،آید پیش می

هایی كه فقط  حریق را در طرح هایشان بکار گیرند. روش اطفای فعال ها روشوجود دارد كه 

های فعرال بیشرتر در رابطره برا مشرکالت       این گونه روش. آیند میدر لحظه وقوع حریق بکار 

 شوند. گسترش آن درساختمان بکار گرفته میخاص كنترل دود و محدود كردن 

ی قبل در مورد صدمات جانی ناشی از دودهای سمی و كشنده بحث شد، لرذا  ها بخشدر

كره مرردم در ایمنری كامرل از خطررات جرانبی حریرق و دود ناشری از آن          دباید مطمئن ش

های از مسریر  انرد ترا دود را   صورتی طراحری شرده  ه ی كنترل دودبها سیستمهستند. بیشتر 

 اطفرا بطرور مسرتقیم بره     هرا  سیستمبا توجه به اینکه تعدادی از  ؛خروجی فرار دور نگه دارند

 حریق كمك نمایند.  

تر با حریق درگیر شوند.  تر و سریع ایمنتوانند بررره طور  به همین دلیل آتش نشانان می

نرد از طریرق دور كرردن گازهرای داغ بره كراهش       توان مری ی كنترل دود ها سیستمهمچنین 

 اطفرا صدمات حرارت به اسکلت ساختمان كمك كنند. برا ایرن وجرود كنتررل دود هماننرد      

كاهش صدمات گرما نخواهد بود، زیرا ورود هروای مرورد نیراز بررای      مؤثرخودكار یك روش 

یرن بخرش   . اكند میبرقراری تعادل به جای هوای گرم تخلیه شده به گسترش حریق كمك 

حریرق بره    اطفرا ی فعال ها روششود؛ ولی همه  اساساه جهت حفاظت مردم از دود منظور می

مبارزه با حریق نیز كمك خواهند كرد و تا حدودی صدمات حرارت را كراهش خواهنرد داد.   

تهویره و تخلیره دود    وتحت فشار قررار دادن  اساسی برای محدود كردن دود شامل  دو روش

 وجود دارد.
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  فشار قرار دادنفشار قرار دادن  تتتحتح  ..11--44--11

غیرقابل اجتناب است  رگر طراحی به خوبی صورت گیرد باز شدن درها در مسیرهای فراا

هرای   ین خطرر برا اسرتفاده از دسترسری    را در پی دارد. امحوطه حفاظت شده به دود  ورودو 

نوعی قفل برادی دارد و بره   خواهد یافت )ها كاهش  ای یا درهای فشاری( به راه پله )پرهدمبل

راه  .نیسرت  یایرده آلر   راه حل(، اما ر باز خواهد بودای در هرلحظه فقط یك د امیدوارانه طرز

بهتر برای مقاومت در برابر ورود دود، تحت فشار قرار دادن این گونه منراطق حفاظرت شرده    

ا برا تخلیره دودی كره وارد    ر همچنین ممکن است مسیرهای فرار. ها( است )راهروها، راه پله

ی از دود نگه داشت. ولی این كار باعرث خواهرد شرد دود بیشرتری بره محرل       عار شده است

تر است تا پلکان های محدود و  كشیده شود. بنابر این تهویه دود برای فضاهای بزرگ مناسب

 ،مجبت( و تحت فشار قرار دادن فضاهایی كه حجم هوا كمتر اسرت ) با افزایش فشار .راهروها

گیرری نمرود. روش تحرت فشرار قررار دادن نره تنهرا در         شاز ورود دود به داخل پی توان می

مین یك محیط تمیز و دور كرردن هرر نروع    بلکه در جاهایی كه تأ ،های آتش سوزی وضعیت

مانند محل های اجرای تئاتر و یا كارخانجات تهیه وسرایل  ) رود بکار می ،آالینده اهمیت دارد

 (.12-1)شکل  (الکترونیکی
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و سرطح  شته گردد تا آن را عاری از دود نگه دا مین میأتازه برای محل تهوای  ،با این فرآیند

. بنابر این اگر دری در منطقه تحت فشرار  باشدفشار هوا در سطحی باالتر از اتاق های اطراف 

 ،وقتی همره درهرا بسرته باشرند     .د بدون اینکه دود وارد فضا شودوشمی هوا خارج  ،باز شود

ونه نشت دود به داخل از طریق شکاف ها و درزهرا جلروگیری   از هرگ، فشار مجبت ایجاد شده

 نموده و هوای تازه به فضاهای مجاور نشت خواهد كرد.

مین شود با توجه به مشخصرات نشرت هروای سراختمان تعیرین      مقدار هوایی كه باید تأ

در و  23از  1فررض كنیرد   )به محوطه حفاظت شرده  باز شده  تعداد درهای احتمااله.گردد می

 ثیرأگذارنرد )مجرل تر    ثیر مری أ، بر الگوی جریان هوا در ساختمان ت(فشارهای وارد بر دردیگر 

شرود، بجرز    بستن در(. جالب این است كه حجم فضای محافظت شده در محاسبات وارد نمی

 در مواردی كه به خصوصیات نشت هوای ساختمان مربوط باشد.

غیرر  بینی كرد كه هوا از فضای تحت فشار حفاظت شده به فضاهای  ای پیش باید به گونه

را محاسبه  ربه خارج تخلیه گردد. مسلم است كه باید اختالف فشا ه وجابجا شد ،تحت فشار

ثیر سیستم مطمئن شد. تخلیه ممکن است به صوتی مناسب و كرافی بره وسریله    أكرد تا از ت

نیرز   یه اضافی و هرگونه خروج مکانیکی هروا را  تهوباید ولی  ،های هر طبقه انجام شود پنجره

 .  (13-1)شکل  در نظر گرفت

ای طراحی كرد كه فقط در هنگام حریق عمل  به گونه توان مییك سیستم ایجاد فشار را 

نمروده و سرپس در زمران     یا این كه بطور مداوم با سرعت كرم عمرل   ،ای( نماید )یك مرحله

ای  ی دو مرحلره هرا  سیسرتم نصب . دومرحله ای(دهد )ش مین هوا را افزایأتتشخیص حریق، 

هایی از حداقل میرزان حفاظرت در ایرن روش وجرود داشرته و       زیرا همیشه اندازه، استبهتر 

اولرین مراحرل گسرترش حریرق را      ،آنکه حریق تشرخیص داده شرود   حتی ممکن است قباله

ی ها سیستمثیر سیستم ایجاد فشار به هیچ نحو با دیگر أمحدود كند. باید احتیاط نمود كه ت

تحرت فشرار   . به خطر نیفتنرد  -به كار می افتندكه به طور دستی یا خودكار، هوای ساختمان
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اما بهترر  ، گیرد ها جهت جلوگیری از نشت به صورت معمول انجام می قرار دادن مسیر پلکان

حل ایرده آل دیگرر    راه. ار قرار گیردآن است كه قسمت ورودی راه پله به ساختمان تحت فش

)قسمت های افقی و عمودی( تحت فشرار باشرد و بررای    ، این خواهد بود كه تمام مسیر فرار

نقص و از كار افتادن یك پلکران برر    تأثیرهر پلکان یك سیستم مجزا باید طراحی شود تا از 

 .  گیری گردد ها پیش دیگر پلکان

 تحت فشار قرار دادن :13-1شکل 

 

ای باشرد كره محرل حفاظرت شرده       توزیع هوا در محل های حفاظت شده باید بره گونره  

هروای ترأمین شرده بره وسریله شربکه        بایرد  هرا  نبنابراین در پلکا. همیشه تحت فشار باشد

های ورودی در ارتفاع محوطه كه نبایرد بریش از سره طبقره باشرد جریران یابرد. بررای          لوله

 برای تحت فشار قررار دادن . تك ورودی قابل قبول نیستنها ی ،سه طبقه ارتفاعبا ساختمانی 

باید در طول عمر ساختمان به طرور   شار وارد محوطه حفاظت شده،تأمین هوای تازه كه با ف

تأمین هوا باید قابل اطمینان و ورود آن بره طرور مناسربی ادامره     . مستمر و ثابت انجام گیرد

 .  یابد
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  . تهویه و تخلیه دود. تهویه و تخلیه دود22--44--11

هرر  . اجازه خروج به دود اسرت ، متوقف كردن انتشار دود در یك ساختمان ترین راه ساده

توانرد دود را در محرل تولیرد آن     ولری مری   ،،حریق را خاموش نخواهرد كررد  چند تخلیه دود

یی جهرت  هرا  روشدر نهایرت   ترا آورد فرراهم   بررای فررار   محدود نموده و برای افراد فرصتی

برا   تروان  مری در ساختمان یك طبقه این كار را به راحتری  . شوداتخاذ  خاموش كردن حریق

ی چنرد طبقره   هرا  سراختمان ولی در مورد  ،بام به محیط خارج انجام داد استفاده تهویه پشت

 . های مکانیکی استفاده كرد های تهویه دود مجهز به مکنده از سیستم توان می

تلفی است كه ممکن های مخ شناخت نسبت به موقعیت دود و الیه ،اولین مطلب ضروری

براالترین طبقره دود در    ،است در درون آن بوجود آید. گازهای گرم و دودی ناشی از حریرق 

(. این گازها بر روی هوای سررد و بردون دود زیرر    Aزیر سقف را تشکیل خواهند داد )منطقه

و همران   كنرد  مری توده دود با ورود هوا بر روی حریق صرعود  . ( شناور خواهند شدB)منطقه

الیره شردن    این طبقه بندی یا الیره . ( را بوجود آوردCرود تا الیه فوقانی )منطقه باال می طور

 اساس خاصیت شناوری دود بوجود آمده است.  دود در كل بر

تولیرد دود بره   (. 14-1خورد )شرکل   اگر دود سرد شود طبقه بندی مذكور نیز به هم می

فررض كررد كره از     تروان  میهرچند . دهنده گسترش حریق افزایش خواهد یافت عنوان نشان

های بام خارج كرد. همان طرور   كننده توان دود را بطور مستقیم از طریق تهویههمان ابتدا می

شود. با رشد بیشرتر حریرق الیره     یك الیه از دود زیر سقف ایجاد می كند میكه حریق رشد 

ت الیره دود باعرث   آید. افزایش ضرخام  می تر دود ضخیم تر شده و سطح دود به تدریج پایین

دود بیشرتری خرارج   ، در نهایرت  هرای موجرود شرده و    كننرده  تشدید فشار بر سیستم تهویه

كاهش خواهرد داد و لرذا حجرم    ، خواهد شد و توانایی حریق برای وارد كردن هوای بیشتر را

ای طراحری شرود كره اطمینران      سیستم تهویه باید به گونره  .دود تولید شده كاهش می یابد

دی كه بره وسریله تهویره هرا خرارج      با دو دودی كه به الیه دود اضافه می شودحاصل گردد 
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آیرد كره    این عمق دود ثابت باقی مانده و تا سطحی پایین نمی بنابر. شود كاماله برابر است می

متر ارتفاع هروای   1/2داشتن ، برای سکنه خطر ایجاد نماید. شاید هدف نهایی از این مسئله

 ح دود باشد.پاک و تمیز در زیر سط

 : تهویه14-1شکل شماره 
 

، موانعی كره از  1«پرده های دود»توان با نصب  د كردن جهت های انتشار دود را میمحدو

در  هرای دود بایرد دائمراه    . این پررده محقق كرد 2«مخزن دود»همچنین سقف آویزان شده و 

آویزان شروند. مخرازن   سوزی بالفاصله  كه درهنگام آتشای نصب شوند محل باشند یا به گونه

بیننرد   هرای گررم و دود آسریب مری    زای را كه به وسریله گا  دود مطلوب هستند، زیرا منطقه

ثیرشران بکرار انرداخت    أبا حداكجر ت توان میها را  دهند كه تهویه محدود كرده و اطمینان می

 . (11-1)شکل 

                                                 
1.

Smoke Curtains 
2.

Smoke Reservoirs 
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باید همانند خود سقف مقاومرت   ،شوند برای محدود كردن دود استفاده می هایی كه پرده

دهد  متفاوت در جهت مختلف اطمینان می ارتفاعهای با  استفاده از پرده. حریق را دارا باشند

كه اگر تولید دود بسیار بیشتر از ظرفیت مخازن باشد، سر ریز دود در یرك محوطره پخرش    

 .  (11-1شماره شود نه در همه جا ) شکل 

 

به وسیله قسمت پائین و انتهای پرده ها شرکل گیرنرد.    مخازن دود ،ضرورتی وجود ندارد

و  تفاعهای با ار های باالیی جریان دود شکل گرفته و سقف ند به وسیله قسمتتوان میمخازن 

دود باالتر از ارتفاع، تا جایی ، اینبه این كار اختصاص داد. بنابرتوان میحجم زیاد یك طرح را 

 تروان  مری . (11-1 شماره )شکل گردد شود محدود می كه بتواند به بیرون از ساختمان تخلیه

ی تهویه را طراحی كرد تا اطمینان حاصرل شرود كره    ها سیستماندازه مخازن دود و ظرفیت 

 آید. تر از یك سطح خطرناک نمی سطح دود پایین

وسررعت حریررق اسررت. بنررابراین در محاسرربه تولیررد دود حریررق در   مهررم اولررین اصررل

تررین   فرض برراین اسرت كره برزرگ     (،شانافآب )ی كوچك جهت تجهیز دوش ها ساختمان

همیشره بایرد طبیعرت خراص خطرر حریرق و بارسروخت در        . در پیش رو خواهد بودحریق 

جرایی كره مرواد قابرل      ،نیسرتند  افشران یی كه مجهز بره آب  ها ساختماننظرگرفته شود. در 
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 یا فضاهایی وجود دارد انردازه حریرق را   اند كه بین آنها راهروها ای قرارگرفته احتراق به گونه

 افشران  آبیی كره مجهرز بره    هرا  سراختمان در دیگر. گرفت در نظرراهروها به بزرگی این باید

تر خواهد بود و برآورد بایرد براسراس بارسروخت و     برآورد اندازه حریق بسیار مشکل .نیستند

 شرایط صورت گیرد.

 

ترین منطقره   باید مشخص نمود كه پایین ،پس از این كه حداكجر اندازه حریق تعیین شد

متر باالتر از كف خواهد برود.   1/2این مقدار  معموالهبیاید.  ندود مجاز است تا چه حدی پایی

تر منطقره دود مشرخص    به مخاطره نخواهند افتاد. وقتی ارتقاع پایین ربنابراین مسیرهای فرا

های طرح محاسبه كررد. ایرن مخرزن     براساس اندازه توان میاندازه مخزن دود موجود را  ،شد

باید به اندازه كافی بزرگ باشد كه دود تولید شده را تا زمان تخلیه آن ذخیرره كنرد. مخرزن    

د به طور نامحدودی بزرگ باشرد، زیررا   توان میعلت خطرات ناشی از سد شدن دود، نه ب، دود
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عامل محردود كننرده   بنابر این به طور معمول . دود با هوای تمیز زیرین خود در تماس است

 –ی كرم خطرر   هرا  سراختمان متر مکعب تجاوز كند و برای  1333اندازه مخزن دود نباید از 

ام راهنماهرای بسریار تقریبری    ایرن ارقر  . مترر مکعرب   2333های ورزشی( شراید   مانند سالن

 ی تهویه دود در حیطه كار متخصصان است.ها سیستم؛ جزئیات طراحی هستند

وضعیت محیط بسرتگی دارد و شررایط آب و هروایی خرارجی     تهویه طبیعی در محل به 

ثیر و كارآیی سیستم تهویه را تعیین خواهد كرد. اگر فشرار براد بیررون از منفرذ بیشرتر از      أت

ممکن است هوای تازه به داخل جریان یابد و دود را خنك نموده و آن  ،فشار درون آن باشد

 ،را به طرف پایین ساختمان براند. اگر منفذ در یك سقف بره حالرت تخرت و مسرطح باشرد     

كارآیی منفذ را افزایش خواهرد داد.   ،دمیدن باد عمود بر جهت منافذ اثر مکشی ایجاد نموده

ار تعبیه شده و بخصروص در جهرت روبرروی براد،     در حالی كه اگر منافذ در یك سقف شیبد

د عملکرد متضادی را بروز دهد. در این قسرمت  توان میمنفذ چنین عملکردی نداشته و حتی 

 طراحی باید به صورت خاصی انجام پذیرفته تا این مشکل برطرف گردد.

رو دارای تهویه است كه اغلب بین یك پلکان و راهر  راهرو، ترین شکل تهویه طبیعی جرای

كارآیی این روش به شرایط آب و هوای بیرونی و حجمری از  . شود مییا طبقه مسکونی نصب 

پرس از محاسربه سرطح تمرام     . (18-1 شرماره  شرکل ) بستگی دارد هوا كه جابجا شده است

ها الزم است تولید دود مورد بررسی قرار گیرد، باید پذیرفت كه با استفاده از یك سری  روزنه

 تر از یك یا دو سوراخ بزرگ انجام داد.مؤثربسیار  توان میاین كار را ، منافذ ریز متعدد

بینری ورود هروا بررای جرایگزینی دود      آخرین اصلی كه طراح باید از آن آگاه باشد پریش 

بینی برای ورود هوای ترازه جهرت جرایگزینی آنچره از      تهویه شده است. اگر هیچ گونه پیش

ها  شود كه ورودی سیستم از كار خواهد افتاد. توصیه میانجام نشود  طریق تهویه خارج شده،

به طور وسیعی در سطح ساختمان توزیع شوند. بنرابراین در صرورت وقروع حریرق، مشرکلی      

توان از درهای ساختمان به عنوان ورودی هوا استفاده كرد، ولی بایرد   بوجود نخواهد آمد. می
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روز آتش سوزی به طرور خودكرار براز    پیش بینی الزم انجام شود تا مطمئن شویم درهنگام ب

 می شوند.

 

 

یرا )موقعیرت خنجری( نامیرده     « الگوی طبیعری »آنچه ، در فضای یك ساختمان پر از دود

 ،آیرد  در این حالت هوای ورودی پایین می. (11-1 شماره شود وجود خواهد داشت )شکل می

هروای ورودی براالی   زمانی كه فشرار  . زیرا فشار هوای درون ساختمان كمتر از فشار جواست

شرود. در طراحری    دود از طریق منافذ بیرون رانده مری  ،الگوی طبیعی بیش از فشارجو باشد

سترش دود مهم این است كه الگوی طبیعی به قدری باال باشد كه گ ،ی تهویه دودها سیستم

 درساختمان را محدود نماید.

احتمال تداخل سیسرتم   درساختمانی با یك سیستم تهویه مطبوع، مدرن و مجهز باید به

 توان میسیستم را  ،با دود تولید شده از حریق توجه شود. اگر طراحی خوب انجام شده باشد

 مین هوای جایگزین ضروری بکار برد. أاختمان و تربرای تهویه دود قسمتی از س
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، گرچه طراحی و كنترل این سیستم مشکل اسرت و در بیشرتر مروارد در هنگرام حریرق     

به طور ساده به گونه ای طراحری مری شرود كره خراموش       معموالهسیستم تهویه مطبوع هوا 

سرفانه تجهیزاتری برا    أشود كه هوا را به بیررون برانرد. ولری مت    ای تنظیم می گونهگردد یا به 

 تر حریق خواهند شد.  طراحی بد، با بازگرداندن دود به محیط، موجب توسعه سریع

 

یررده اسررت.پیش بینرری چهررا پی آب افشررانبرره كررار انررداختن ارتبرراط بررین تهویرره دود و 

و ایرن حردود بره     كنرد  مری خطر گسترش حریق را تا محدوده خاصی محدود  (ها افشان )آب

با این وجرود ریرزش   . شوند اساسی برای طراحی سیستم تخلیه دود استفاده میو  مبنا عنوان

آب از دوش ها ممکن است باعث مخلوط شدن الیه دود با هوای تمیز زیرین شرده و سرطح   

میرزان خرروج    شده وها باعث خنك شدن دود نیز  افشاندود را پائین آورد. ممکن است آب 

. هر چند، این خطرات احتمالی مربوط به خنك شدن و مخلروط  هندآن از منافذ را كاهش د

د با افزایش اندازه روزنه تهویه دود جبران كرد تا اطمینران حاصرل شرو    توان میا شدن دود ر

سطح دود پائین نخواهد آمرد و دود همچنران خرارج    ، درجه حرارت در صورت افت كه حتی

 .(23-1 شماره )شکل خواهد شد
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فرصت الزم جهت فررار افرراد    ،های دود یا حرارت چه فعال یا غیرفعال كننده همه محدود

حریرق كره آخررین     اطفرا آورد.  حریق را فراهم می اطفاکنه و مدت زمان مورد نیاز برای و س

 درفصل هفت بحث خواهد شد. ،روش موجود است

  خالصهخالصه

حفظ جان و حفاظرت   به دو هدف اصلی ایمنی حریق محدود كردن حریق جهت رسیدن

. شروند  ی محدود كردن حریق به صرورت فعرال و غیرفعرال طراحری مری     ها روشاست. اموال

و به تعیین لحظه بروز  هدبوی فعال محدود كردن حریق به كنترل دود مربوط ها روشبیشتر 

ی دیگرر  هرا  روشها و  افشان بآ ،ی فعال ایمنی حریقها روشترین  شایع. آتش متکی هستند

 اسرکلت  ی غیرفعال محدود كردن حریرق بره خصوصریات   ها روش. خودكار حریق است اطفا

 شود. و عایق بودن آن مربوط می تقسیمات جزئی، ساختمان

 

  آزمونآزمون
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هرایی در نظرر    دود كردن حریق تحت عنروان چره گرروه   ی غیرفعال محها روش .1

 شود؟ گرفته می

 شود؟ با چه پارامترهایی مشخص می معموالهمقاومت حریق  .2

 سه روش اساسی جهت افزایش مقاومت در مقابل حریق كدامند؟ .3

 صورت فعال را نام ببرید؟ی اساسی جهت محدود كردن دود به ها روش .4

 



 

 هفتمفصل 
1اطفا حریق

 

7 

 

 21و  24و كتاب مهندسی حریق صفحات  113ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی حریق صفحه .1
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  اهدافاهداف

 باشد: نایی با مطالب زیر میشهدف از مطالعه این فصل، آ

 انواع مواد اطفای حریق .1

 مزایا و معایب مواد اطفای حریق .2

 

كید شد كه حرذف یکری از سره ضرلع گرمرا،      صل دوم مجلث آتش تشریح گردید و تأدرف

در یرك فضرای   . كنرد  میحریق را خاموش  ا متوقف وواكنش شیمیایی ر، سوخت یا اكسیژن

ولری در   ،)پس ازمصرف كل سروخت(  حریق را رها كرد تاخودش خاموش شود، می توان باز

 د خاموش شود تا خسارات وارده به اشریا ییك ساختمان )حتی پس از خروج سکنه( حریق با

، كربناكسید كف، دی، كننده عبارتند از: آب ترین عوامل خاموش و اطراف محدود گردد. شایع

 .(1-1 شماره )جدول ها( نو)هال هنژهالوهای  پودرخشك و هیدروكربن

   



 های ایمنی و حفاظت از حریق سیستم       148 
 

 

 

  مواد اطفاییمواد اطفایی. . 11--11

توان براساس كاربرد آنها به پنج دسته تقسیم نمود بدین ترتیب  مواد اطفایی اصلی را می

 باشد: انواع مواد اطفایی، مشخصات و كاربرد آنها به شرح زیر می

  . آب. آب11--11--11

از طریرق خنرك كرردن سروخت عمرل      كره  كننده است  ترین ماده خاموش آب پر مصرف

همچنین به عنروان یرك   ، كوتاه همحدودبا یك حریق  . آب دركند مینموده و گرما را حذف 

 مرؤثر سرفانه آب یرك رسرانای بسریار     أ)حرذف اكسریژن(. مت   كند میكننده عمل  عامل خفه

برا  از سوی دیگرر آب  بکار رود.  ریستههای ناشی از الکت د در حریقتوان میالکتریسته است و ن

های مواد مرایع بکرار    د برای بسیاری از حریقتوان میو نشده محصوالت و مواد نفتی مخلوط ن

 اند. های آبی حریق از قدیم با عالمت قرمز رنگ كدگذاری شده كننده خاموش. رود

  مزایای آبمزایای آب. . 11--11--11--11

 ر تصفیه كامل آن الزم نیست.خصوصاه كه برای این منظو، فراوان و ارزان استالف( 

السرتیکی و برزنتری   ، ویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجراری فلرزی  

 شود. براحتی جاری می

دارای ظرفیت گرمایی ویژه باالیی بوده كه آنرا بصورت یك سردكننده مطلوب مطرح پ( 

تر اینکه  مهم. و مس می باشد برابر روی 13برابر آلومینیوم و  1ظرفیت گرمایی آب . كند می

 .كند میگرمای نهان تبخیر آب بسیار باال بوده و گرمای زیادی هنگام تبخیر جذب 

تنهرا   درجه سانتیگراد2333بطوری كه در  (،در دمای باال)حتی  غیرقابل تجزیه استت( 

 گردد. یك دهم ملکولهایش تجزیه می
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تر از  برابر سردكننده 1/1، م مساویبطوری كه در حج ،توان سردكنندگی باالیی دارد ث(

2coكیلو كالری گرما جذب نماید و هر  113د هنگام تبخیر حدود توان میهر لیتر آب . است

كیلو كالری  13333درجه گرمایی حدود  13مترمکعب آب نیز برای افزایش دمایی به اندازه 

 . آب معمولی كمتر استكنندگی آب شور از  . توان خنككند میگرما جذب 

  معایب آبمعایب آب. . 22--11--11--11

 .  متحرک مشکل است اطفالذا حمل و نقل آن در  ،سنگین وزن استالف( 

خطر برق گرفتگری را  ، هایی كه جریان برق وجود دارد در محلو هادی الکتریسیته است 

 افزایش می دهد. 

جرت   ر و مخصوصراه بصرورت  زمانی كه آب تحرت فشرا  ، آب دارای خطر تخریب استپ( 

 . قدرت تخریبی باالیی دارد كه گاهی كمتر از خود حریق نیستپاشیده شود، 

گردنرد.   مواد و محصوالت در اثر تركیب با آب دچار خسرارت مری  ، حریق اطفاهنگام ت( 

 ها و محصوالت تولیدی. رنگ، بندی های بسته كارتن، ها مانند داروها، اثاثیه

 دهد. پتاسیم و غیره واكنش می، سدیم، با برخی مواد مانند كاربید كلسیمث( 

مرتبره(، درهنگرام پاشریدن بره      2133به خاطر افزایش حجم زیاد آب هنگام تبخیر )ج( 

انفجار و پاشرش آن  ، داخل مایعات قابل اشتعال مجل نفت یا روغن باعث پرتاب شدن مایعات

 شود. شده و گسترش حریق را باعث می

خراک اره و  ، ل تل مرواد )ترل زغرال سرنگ    داخه بدلیل كشش سطحی آب نفوذ آن بچ( 

 افزایند. با افزودن مواد خیس كننده به آب بر قدرت نفوذ آن می. مانند آن( محدود است

 1آنرا بصورت قطرات ریز ،در استفاده از آب بایستی با توجه به نوع ماده و گسترش حریق

و بره مقردار    1ورت جرت  برای فواصل دور گاهی الزم است كه آب بص. و با فشار باال بکار برد

                                                 
1.

Spray 
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نرد  توان میاند كه  هایی طراحی و ساخته شده زیاد به مركز حریق پاشیده شود. امروزه پاشنده

 توسط آب را بسیار باال ببرند.  اطفابصورت قطرات میکرونی بازدهی  ،با مه پاشی آب

  . كف. كف22--11--11

ی هرا  روش نمایرد.  ، آتش را خنجری مری  خفه كردن و خنك نمودنروش از دو با استفاده 

انواع متنوعی از كرف  . فتی بسیار مناسب استنحریق های مواد  خاصی مانند: اطفابرای فوق 

صری بره نرام    اخ های با میزان انبساط متفاوتی وجود دارد. كف های با انبساط باال در دستگاه

هرای برا    شوند. كرف  نشانان برای پوشش كامل یك محل استفاده می وربکس به وسیله آتشت

قررار  اسرتفاده  مرورد   ایین و متوسط برای ایجراد یرك چترر پوششری روی حریرق      انبساط پ

 اند. رنگ كدبندی شده كرم كم با عالمت معموالههای كف  كننده . خاموشگیرند می

ام پاشیده شدن توسط سرلوله های كف ساز برا آب  و هنگ شدهبصورت محلول تهیه  كف

با گسرترش فراوانری كره    ، هنگام استفاده. كف در شود وا مخلوط شده و حباب ساخته میو ه

د روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اكسیژن و صعود گازهای ناشی از حریرق  توان میدارد 

توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقری  ، گردد. نکته مهم در استفاده از كف

قابرل توجره كرف     اریگزمان مانرد . مخصوصاه مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن می باشد

 باشد.   روی آتش نیز از مزایای آن می

داخل كردن هروا   از طریقو  بودهكف مکانیکی یا كف هوایی امروزه بطور وسیعی متداول 

ایرن   .شرود  تولیرد مری   كننده در آن حل شده است، غلیظ كف كه مقداری ماده درون آبیه ب

ه و توسعه كف وابسته به نسبت درج. گردد ساز انجام می های كف توسط سرلوله معموالهعمل 

كننده در آب خواهد بود. توسرعه ایرن نروع كرف      هوا به محلول كف و غلظت ماده كف حجم

                                                                                                                        
2.

Jet 
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توسعه تا یکهزار برابرر حجرم محلرول كرف سراز نیرز        و حتی در نوع كف پر بودهبسیار زیاد 

 رسد. می

در حریق های گسترده و در مواقعی كه زمران اهمیرت    توان میاز كف مکانیکی پرتوسعه 

هرای  سروزی در مکان  ار آترش همچنین مهر كنترل حریق مواد ارزشمند و  برای زیادی دارد یا

اسرتفاده از كرف    ،هایی كه افرادی به دام حریق افتاده باشرند  مکان در. استفاده كرد محصور،

 گردد: كف مکانیکی به سه گروه تقسیم می. مناسب نیست

Lx
 برابر  23یا كم توسعه با نسبت افزایش حجمی تا ، كف سنگین-1

Mx
 برابر  233تا  23با نسبت افزایش حجمی ، كف متوسط-2

Hx
 برابر 1333تا  233كف سبك یا پر توسعه با نسبت افزایش حجمی -3

 

 های مختلف كننده برای حریق تناسب ماده خاموش :1-1 شماره جدول

 گازها مایع مواد الکتریکیحریق  موادجامد كننده خاموش

 آب

 كف

Co2 

 پودر

 ها هالون

 عالی

 خوب

 ضعیف

 ضعیف

 ضعیف

 خیر

 خیر

 خوب

 خوب

 عالی

 خیر

 عالی

 خوب

 خوب

 عالی

 خیر

 خیر

 خوب

 عالی

 عالی

  44د كربند كربندی اكسیدی اكسی. . 33--11--11

                                                 
1.

 Low Expansion 
2.

 Medium Expansion 
3.

 High Expansion 
 31. ر.ک: كتاب مهندسی حریق صفحه 4
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ناشری از   هرای  مورد حریرق در ، بدلیل نارسانایی كننده حریق است و اكسیدكربن خفه دی

درصرد از دی اكسرید كرربن در هروا بررای       33-31غلظتی در حردود  باشد.  برق مناسب می

د كشرنده باشرد. در   توان میدرصد از آن در هوا  12حریق ضروری استو غلظتی در حدود اطفا

كننده آترش اسرتفاده    به عنوان عامل خفه كربنبعضی موارد گاز نیتروژن به جای دی اكسید

 شوند. غلب با عالمت سیاه رنگ كدبندی میهای دی اكسیدكربن ا كننده خاموش. شود می

تر از هوا كه دارای  نغیرسمی و سنگی، بو بی، اكسیدكربن گازی است غیر قابل احتراق دی

 مکانسیم عمل آن هنگام حریق به سه صورت است:. باشد می1/1چگالی 

 ؛هوارخفه كردن آتش با تشکیل یك الیه سنگین مقاوم در مقابل عبو. 1

 ؛وا در اطراف محوطه حریق رقیق كردن اكسیژن ه .2

 . سرد كردن آتش .3

مترر مکعرب گراز     1/3بره  ، دی اكسیدكربن هنگام تبدیل فاز به ازای یك كیلوگرم مایع 

فروت مکعرب گراز ایجراد كنرد(. ایرن        8د توان می2co) یك پوند  كند میافزایش حجم پیدا 

تبدیل فاز از مایع بره گراز نیرز گرمرای زیرادی را      . برابر است 413نسبت مایع به گاز حدود 

این گاز در مواقعی كه ماده سوختی قادر به تولید اكسیژن برای ادامره حریرق   . كند میجذب 

 ی ندارد. مؤثركاربرد  ،است

 اسرت،  خسارت به مواد موجود در محیط حریرق عدم ایجاد  2coاز دیگر خصوصیات گاز 

بررای  2coگراز . ترر از آب اسرت   مناسب ،اند لذا در مواردی كه مواد با ارزش دچار حریق شده

زیرا بدلیل عدم هردایت بررق و عردم     ،های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است حریق

 گردد.   ی حساس نمیها سیستموجود مواد باقیمانده باعث اتصال یا خرابی در
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  11پودر شیمیاییپودر شیمیایی. . 44--11--11

نمایرد. پودرهرای    ی شیمیایی احتراق در شعله عمل میها از طریق متوقف نمودن واكنش

های پودر خشرك را   كننده خاموش. وجود دارند كربنات سدیم پودر بی انندتجارتی مختلفی م

 كنند. با عالمت آبی رنگ كدبندی می معمواله

سرولفات یرا   ، دارای بنیران كربنرات   معمرواله استفاده از پودر برخی از مواد شیمیایی كره  

ایرن  . های مترداول و سراده بررای خراموش كرردن آترش اسرت        باشند یکی از راه فسفات می

بکار مری رونرد. بره همرین دلیرل در       A , B , Cانواع حریق  اطفاراحتی جهت ه تركیبات ب

ن تركیبرات  گرردد. بره ایر    این تركیب خاموش كننده توصیه می معموالهاستفاده های عمومی 

اشرتباه گرردد زیررا پرودر      2شود. نام ذكر شده نباید با پودر خشرك   پودر شیمیایی گفته می

باشرد. پودرهرای    حریق فلزات مری  اطفاخشك دارای تركیبات متفاوت و استفاده از آن برای 

و در  در سطح قاعده حریق بصورت جرارویی پاشریده شرده   2coشیمیایی تحت فشار ازت یا 

 نمایند. صورتی كه فرد آموزش كافی دیده باشد براحتی آتش را خاموش می

براسراس  ، پودر مورد نیاز برای خاموش نمودن حریق با توجه بره پاشرش روی سرطح آن   

كیلروگرم در هرر مترر     2متر مربع سطح حریرق یرا    1/3یك كیلوگرم پودر برای ، بنزین اطفا

كیلروگرم   13عت گسترش حریق و اهمیت اطفا ترا  این مقدار بسته به سر. مربع حریق است

 به ازای هر متر مربع از سطح حریق قابل افزایش است.

  پودرخشكپودرخشك. . 11--44--11--11

منیزیروم و  ، پتاسریم ، این پودر برای خاموش كردن حریق فلزات قابل اشتعال مجل سدیم

 های زیر است: انواع این پودرها شامل گروه. رود مانند آن بکار می

                                                 
 21. ر.ک: كتاب مهندسی حریق صفحه 1
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 Dry Powder 
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كلروپتاسیم و كلروباریم است كه پس از پاشیدن ، شامل مخلوط كلرورسدیم :Sنوع  الف(

دهد. این نوع با اسامی تجارتی ماننرد  روی فلز پوسته ضخیمی را روی فلز آتشین تشکیل می

3TEC گردد. عرضه می 

گرل خشرك و خرون خشرك شرده      ، كلروسردیم ، یرت فمخلوط گرا، : این پودرCنوع  ب(

شود و برای جلروگیری از كلوخره    و آلومایت عرضه می DXهای تجاری  با نام ،استحیوانات 

 . مواد دیگری نیز به آن اضافه شده است، شدن

 اند.  سودا اش( از این دسته) 32coNa، نمك، تالك، پودرهای خاصگرافیت پ(

  ها(ها(  هالونهالونه )ه )هالونهالونهای های   هیدروكربنهیدروكربن. . 11--11--11

هرای صرحیح    در غلظرت در صرورت اسرتفاده   ی هسرتند و مؤثرهای بسیار  آنتی كاتالیست

طرور   ی كره بره  هرالون ند حتی یك حریق را بالفاصله خاموش كنند. دو توان میاستفاده شوند 

)بروموكلرو فلورومتان(  1211 هالونیا  BCFعبارتند از  ،شوند معمول با یکدیگر استفاده می

این مواد در دمای اتاق بصرورت گراز بروده    . ان()بروموتری فلورومت 1331 هالونیا  BTMو 

برای هر نوع حریقی به  توان میها را  هالون. شوند ولی تحت فشار به حالت مایع نگهداری می

ها در زمران انتشرار گراز، هریچ گونره خسرارت        كننده بر خالف دیگر خاموش ؛ چراكهكار برد

درصد از هالون در هروا   1تا  3د غلظتی در حدو. شود كننده وارد نمی اضافی ناشی از خاموش

هرا دو زیران بسریار مهرم و      سفانه هرالون أمت. حریق ضروری است اطفا)غلظت حجمی( برای 

 :عمده دارند

د توانر  مری درصد حجمی آنها در هروا   1-13بعضی از انواع آنها سمی هستند و غلظت  .1

مناطق غیرمسکونی به كرار  اكسیدكربن در  كشنده باشد. بنابراین بهتر است آنان را مانند دی

اسرتفاده از  . در اثرر تمراس برا شرعله اسرت      هرالون ها مربوط بره تجزیره    هالون، برد. سمیت

 ها در صورتی ایمن است كه تهویه كافی انجام شود.  كننده خاموش
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برا توجره بره مشرکالت فروق اكنرون       . گیررد  صورت میتخریب الیه اوزون در دراز مدت .2

هرای   كننده خاموش، به شرایط بسیار خاص محدود شود. در هر حال ها باید هالوناستفاده از 

 اند. با عالمت رنگ سبز زمردی كدبندی شده معموالهی هالون

كننده وجود دارد. اول به وسیله خود سرکنه و   سه راه مختلف برای كاربرد عوامل خاموش

. آتش نشانی توسط خودكار و در نهایت اطفای ها سیستمدوم از طریق ، دستی اطفابا وسایل 

 هرا  روشمعماران و طراحان باید در مراحل طراحی در نظر داشته باشند كه كدام یك از این 

 را انتظار دارند و سپس برای دستیابی به كار آیی مورد نظرشان طراحی نمایند.

  11مبازره دستی با حریقمبازره دستی با حریق  ..22--11

هرای   در محریط تهیه وسایل دستی مبارزه با حریق بررای سرکنه اهمیرت بسریاری دارد.     

های دسرتی یرا شریلنگ     % حریق ها به وسیله افرادی كه از خاموش كننده13صنعتی حدود 

د برا پریش بینری و نصرب ابرزار      توان میهای آب استفاده می نمایند خاموش می شود. طراح 

حریرق بنمایرد.    اطفاكمك مناسبی هنگام وقوع حادثه به ،های قابل دسترس دستی در محل

آموزش كرافی بررای اسرتفاده از     ،اید مطمئن باشند كه سکنه و كارمندانمالکین ساختمان ب

پتوهرای  ، هرای دسرتی    به سه دسته خاموش كنند توان میاند. وسایل مذكور را  وسایل دیده

 .تقسیم نمود ها آتش و شیلنگ

  های دستیهای دستی  كنندهكننده  خاموشخاموش  ..11--22--11

بره انردازه سراختمان و كراربری آن بسرتگی دارد. اگرر        های دسرتی  كننده تعداد خاموش

كننده از نروع پرودری یرا     باید حداقل دو خاموش، یی تقسیم شده استها بخشساختمان به 

هرا از نروع محتروی پرودر      كننرده  بینی شود. بیشتر خاموش محتوی آب برای هر بخش پیش
                                                 

 111. ر.ک: كتاب مدیریت و طراحی ایمنی حریق صفحه 1
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ی اكسریدكربن  د. )مجاله دولی انواع دیگری نیز برای خطرات خاص باید تهیه شو ،خواهند بود

ها باید در جرایی قررار گیرنرد كره ترا حرد        كننده كابین ماشین(. خاموش برای اتاق كنترل یا

هر قسمت قرار دهند. لرذا در   امکان دردسترس باشند. معمول است آنها را نزدیك در ورودی

ت حریرق وارد قسرم   مسیرهای فرار و در دسترس كسانی خواهند برود كره بررای مبرارزه برا     

بنردی رنگری   دی كهرا  سیسرتم ی اسرتفاده و  ها روشها با  كننده در گذشته خاموش. شوند می

ها به وسیله یك نوار  كننده كدهای رنگی استاندارد شده خاموش شدند. اكنون متنوع تهیه می

كننده قرمز یا فلزی رنگ و یا با رنگ كامرل خرود    با رنگ مناسب برروی وسیله خاموش پهن

سپس فشار ضامن یا ماشره  اكجر آنها با كشیدن یك پین و . شوند ص میمشخ، كننده خاموش

ی اسرتفاده  مرؤثر های دسرتی بره طرور     كننده اگر قرار است مردم از خاموش. افتند به كار می

های دستی زمان تخلیه نسربتاه كوتراهی دارنرد     كننده خاموش. آموزش بسیار مهم است ،كنند

سرریعاه و برا    ،هیچ برخوردی با آتش داشته باشرند  هدقیقه( و بدون این ك 2كمتر از  معمواله)

 حداكجر كارایی تخلیه خواهند شد.

  11پتوهای آتش پتوهای آتش   ..22--22--11

هرایی   بخصروص در آشرپزخانه   وحریق  اطفادر ، پتو از طریق خفه كردن آتشاستفاده از 

آنها را برای پیچیدن  توان یمارزشمند هستند. همچنین  ،ها وجود دارد كه خطر حریق چربی

ولری امرروزه    ،شرد  هایش آتش گرفته بکار برد. پتوها قباله از پشم تهیه مری  شخصی كه لباس

 شوند. میبرای تولید آنها استفاده از فایبرگالس  معمواله

   

                                                 
1.

Fire blanket  
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  11)هوزریل()هوزریل(  هاها  شیلنگشیلنگ  ..33--22--11

ولری آب   ،كنند مین میأآب بسیار زیادی ت ،های دستی كننده ها نسبت به خاموش شیلنگ

برررای همرره انررواع حریررق هررا مناسررب نیسررت. اسررتفاده از آن برررای سررکنه مشررکل تررر از  

هرای   )بخصوص اگر آموزش دیده باشند( و اغلب در سرویس های دستی نیست كننده خاموش

 . داری آنها پرهزینه است سفانه نصب و نگهأشود. مت آتش نشانی استفاده می

نشانی و یرك طرول فروران    متر برای طول شیلنگ آتش  23یك محدودیت عملی حدود 

نشانی را باید در جایی قررار داد كره هریچ     متر وجود دارد. در حقیقت شیلنگ آتش 1حدود 

ای نصب  ها باید به گونه متر از آن فاصله نداشته باشد. شلینگ 21جایی از ساختمان بیش از 

باشد آنهرا را از درهرای برین    نالزم  و و جایگزین شوند كه در یك بخش قابل استفاده باشند

 گسیخت. ازهم ها عبور داد و انسجام دیوار دفاعی در برابر حریق را بخش

ی شلینگ آب باید به نحوی تعبیه شوند كه در حین دسترسی به آنها دسرت و  ها سیستم

داری و بازدید  دسترسی برای نگه، ی شلینگها سیستممشکل دیگر در ساخت . پاگیر نباشند

 . م آنها استمنظ

  خودكارخودكار  اطفااطفا  ..33--11

فعرال  ، خودكار در مواقع حریق بدون هرگونره اقردامی از طررف سرکنه     اطفاهای  سیستم

هرا   حفاظرت بره وسریله آب افشران    ، خودكرار سراخته شرده    اطفرا ترین شکل  رایج. شوند می

 شود. ر خطرات ویژه از آنها استفاده میها( استکه انواع مختلف داشته و د پاش )آب

   

                                                 
2.

 Hosereels 
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  ((اسپرینکلرهااسپرینکلرها))  هاها  آب افشانآب افشان  ..11--33--11

و در كاهش خسارات مالی بره  قرار گرفته استفاده مورد  ها از اواخر قرن نوزدهم افشان آب

بیمرره  مررورد%( در 13كاهشرری )تررا  ،هررای بیمرره آمدنررد كرره شررركت برره نظررر مررؤثرقرردری 

هرای   حریرق  اطفرا ی آب پاش بررای  ها سیستمی دارای این سیستم قائل شدند. ها ساختمان

. انرد  نشانی برسرد، طراحری شرده    های بزرگ تا زمانی كه آتش كوچك یا محدود كردن حریق

مناسرب   در مورد میرزان درجره حررارت    توان میها به گرما حساس است و  دهانه آب افشان

 ،گرراد اسرت   درجره سرانتی   18 معموالهاین درجه حرارت . آنها تصمیم گرفتفعال شده  برای

در صورت ضررورت در سرطحی براالتر تنظریم شرود. ایرن       ولی در شرایط خاص ممکن است 

گراد براالتر از بیشرترین درجره حررارت      درجه سانتی 33وسیله باید همیشه در سطح حداقل

طراحی شود. هر دهانه آب افشان به عنوان شناساگر گرمایی عمل نمروده و  ، بینی شده پیش

ای  ترین ناحیره  بزرگ. ارندی فعال خواهند شد كه در محوطه حریق قرار دیها فقط آب افشان

مترر   1همه  شود به نوع خطر بستگی دارد، ولی برای كه به وسیله هر دهانه پوشش داده می

وجود دارد ه شود. هر چند خطرات خاص بیشتری در نواحی پرمخاطر مربع در نظر گرفته می

انتظرار  ) در محاسربات دود تعیرین شرد، برابرر اسرت      ترین اندازه حریق كه قرباله  كه با بزرگ

مترر(. اسرپرینکلرها    12متر برا محریط    3 × 3رود كه حریق در این محوطه محدود شود  می

هرای   قادر نیستند یك حریق كاماله توسعه یافته را خاموش كنند، زیرا به كرار افترادن دهانره   

های باز را به قدری كاهش خواهد داد كه بررای خراموش كرردن یرا      زیاد، فشار آب در دهانه

 كافی نخواهد بود. كنترل حریق

تر اسرت و وقتری كره سرکنه      ثیر آب افشان ها در ایمنی جانی مشکلأگیری كمی ت اندازه

برا ایرن وجرود موضروع     . كاذب اسرت ، ارزش آنها در محدود ساختن حریق ،فرصت فراردارند

 ها و تهویه دود باید مدنظر طراحان قرار گیرد. تداخل آب افشان
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 2«ی خشرك هرا  سیسرتم »در حرالی كره در    ،ب هستندهمیشه پر از آ 1«ی ترها سیستم»

جهت جلوگیری از خطر یخ زدن آب( از هواست ترا  كشی درون ساختمان پر ) وقات لولهاكجر ا

             تر نررد از نرروعتوان مرری3« ی متغیرررهررا سیسررتم»ضررامن آن آزاد گررردد.  یررت،فعالآغرراز  زمرران

قابرل  » یرا « اسرپرپنکلرهای بسرته  ( به نوع خشك )درزمسرتان( تبردیل شروند.    در تابستان)

ند بسرته شروند   توان میها  دهانه، ریقزمان خاموش شدن حیی هستند كه ها سیستم ،«تنظیم

سیستمی است كره خشرك   ، «فعال سیستم پیش»رساند(. یك  )خسارت آب را به حداقل می

و ولی بر اثر سیگنال حاصل از یك آشکار ساز بسیار حساس )اغلب دود( كه در جلر  ،باشد می

 یابد. ، آب درون سیستم جریان میگیرد می دهانه هدف قرار

آنها را به دیوار سوار كرد  توان می نباید همیشه بر سقف سوار شوند، رهای اسپرینکل دهانه

هرای زیررین هواپیمرا را     و در مورد هواپیما حتی ممکن است دركف نصب شروند ترا قسرمت   

ترا  اع دهانره مخزنری در حردی مطلروب خواهرد برود       فر ارتدر ایرن صرورت   پاشی كننرد.   آب

آترش قررار نگیرنرد.     در مركرز  (انرد  شرده نصرب   حتی برسقف) های با ارتفاع مختلف پاش آب

افشان معمولی آشکار سازهای حساس به گرما یرا دود نیسرتند و ممکرن اسرت از لحرال       آب

آب ، حساسریت بررای جبرران ایرن فقردان     . باشرند بررای عمرل    دو برابر وقت  نیازمند زمان

آوری  طریرق بهبرود و اصرالح تشرکیالت جمرع      اند كه از بسیار حساس تولید شده های افشان

 ،تر ظریفتر و  خیر در انتقال گرما به سیستم گرمایی با استفاده از اجزا سبكأگرما و كاهش ت

نرد هماننرد   توان مری کلرهای بسریار حسراس   ینآیرد. اسرپر   حساسیت بهترری بره دسرت مری    

 رما حساس باشند.آشکارسازهای گ

اطالعرات صرریحی در مرورد خطررات مختلرف اشرتعال و       ، هرا بایرد   طراحان آب افشران 

هرا را برا    پراش  های متفاوت را در اختیار داشته باشند. آنها همچنین باید نصرب آب  بارسوخت

                                                 
1.

 Wet Systems 
2.

Dry System 
3.

 Alternating Systems 
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راه هرای  همچنرین  كننرده اصرلی و    ها متناسب نموده و جرای شریرهای قطرع    سایر سرویس

در بعضری  ، اسرپرنیکلر  طمینران از كرافی برودن آب   تعیین كنند. برای امین آب را أمختلف ت

یکی از این دو باید آب لوله كشی معمولی بوده . دو منبع آب مجزا ضروری است وجود موارد

 مین شود.أو دیگری از طریق منابع یا مخازن ذخیره آب ت

  حریق خودكارحریق خودكار  اطفااطفاانواع دیگر انواع دیگر   ..22--33--11

، خودكرار بره خطررات اشرتعال     اطفرا ترر   اختصاصری  گیری در مورد نصب مدلهای تصمیم

در انتخراب ایرن    نیرز  بسرتگی داشرته و هزینره    ،حفاظت مورد ها و ماهیت وسایل بارسوخت

 . كننده است ها تعیین نمونه

حریق خودكار بره كرار    اطفادر اشکال دیگر  توان میآب را ، های استاندارد بجز آب افشان

حریق مایعات قابل اشتعال و خنرك نمرودن مخرازن     اطفای اسپری آب برای ها سیستمد. رب

. كاربرد بیشرتری دارنرد   ها ساختمانهای صنعتی نسبت به  ها( طراحی شده و در طرح )تانك

پنجره ها و ، ی آبشار با حفاظت نماهای خارجی ساختمان یا بخشی از آن )دیوارهاها سیستم

دهرد. ایرن    را كراهش مری   ی مجراور هرا  سراختمان ها( خسارات ناشی از تماس حریرق برا    بام

ی تشرخیص حریرق متصرل    ها سیستمبه طور دستی بکار انداخت یا به  توان میرا  ها سیستم

بررای مجرال   ) آبشارها را برای خنك كردن اجزا اسکلت بره كرار بررد    توان میهمچنین . نمود

 هستند.ای  ویژهدارای ارزش  ها بخشها( كه به عنوان حفاظت تکمیلی منافذ دیوار  تیرآهن

خودكار استفاده نمود. مرواد   اطفاها به عنوان سیستم  هالوناكسیدكربن یا  از دی توان می

 و كه صدمات كمتری بره محتویرات سراختمان وارده نمروده    هستند مذكور دارای این مزیت 

سمیت ایرن تركیبرات اسرتفاده    ، به همین دلیل ند.های برقی را دار قابلیت استفاده در حریق

نمایرد.   مری های غیرمسکونی یا حفاظت از تجهیزاتی مجرل كرامپیوتر محردود     آنها را به محل

رونرد.   هایی به كار برد كه مردم بعضی اوقات به آنجا مری  آنها را برای محل توان میهمچنین 
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مرردم   ها باید اخطار كافی در مورد استفاده از سیسرتم وجرود داشرته باشرد ترا      در این محل

انبار، نمایشگاه یا موزه ممکرن اسرت یکری از    ، ظت از یك اتاقبتوانند از محل فرار كنند. حفا

 موارد خاص استفاده آن باشد.

یك كارخانه و یا كف با قابلیت انبساط براال   برای حفاظت موارد خاص در توان میكف را 

در جهت پوشاندن كامل بخش به كار برد. از آنجا كه كف به محتویات ساختمان و تجهیزات 

حریرق در   اطفرا فقط برای  معمواله ،مواد ضدحریق صدمه بیشتری می زندآن نسبت به دیگر 

آالت بررزرگ بکررار مرری رود. همچنررین ممکررن اسررت   تجهیررزات صررنایع سررنگین و ماشررین

از آنجا كه پودر نیرز  . كنند می كه با پودر كاررا نصب نمود حریق خودكاری اطفای ها سیستم

حرل برترر    شرایط بسیار خاصری كره یرك راه   در تنها  ،زند همانند كف به محتویات صدمه می

 گردد. است استفاده می

  تسهیالت و دسترسی آتش نشان به ساختمانتسهیالت و دسترسی آتش نشان به ساختمان  ..44--11

های مرتفع، امکانرات و تسرهیالت موجرود در محرل و      در بعضی از اماكن مانند ساختمان

همچنین دسترسی مناسب به آنهرا نقرش مهمری را در اطفرا حریرق و امرداد و نجرات ایفرا         

 ها شرح داده شده است. هایی از این امکانات و دسترسی ر زیر بخشكنند. د می

  تسهیالتتسهیالت  ..11--44--11

هرای   ن بره پایگراه  نانشا آتش ،ی بلند كه آتش درون آن باید خاموش شودها ساختماندر 

الزم اسرت ایرن   . (1-1 شرماره  شرکل د )نر با استفاده از آن بتواند كرار كن  تاد نایمنی نیاز دار

فاظررت شررده خاصرری كرره درحادثرره حریررق منحصررراه در اختیررار پایگرراه برره آسانسررورهای ح

مربوط باشد. این گونه آسانسرورها بره دو نیرروی مجرزای كشرش كابرل و        ،نشانی است آتش
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ن نیازمنرد  مری كابلی مقاوم در برابر حریق نیاز دارند. همچنین به ارتباطات خوب برا سرطح ز  

 د.بوده و باید كاماله تحت كنترل افراد درون آسانسور باشن

هرای   بره نرازل  ایرد  های آتش نشانی ب سرویس ،به عنوان اساسی برای كار در جبهه حریق

هایی عمودی در درون ساختمان هستند  لوله ،ها . این نازلدسترسی داشته باشند نشانی آتش

 ههایی هرر طبقر   كننده در انتهای پایینی و خروجی نشانی با پمپ تقویت كه یك انشعاب آتش

آنهرا  . اند متر توصیه شده 18ی بلندتر از ها ساختمانهای خشك برای  نازل. است تعبیه شده

لرذا  كنرد.   مری  مینأخالی از آب بوده و آتش نشران آب را از طریرق ورودی سرطح زمرین تر     

های طبقات براال   نشانی قادر خواهد بود بدون عبور شیلنگ از داخل ساختمان، با حریق آتش

 مبارزه كند.

 

متر( نصب شرده و همیشره پرر از     13ی بلند )بیش از ها ساختماندر  معموالههای تر  نازل

دهد كه از داخل ساختمان به حریرق حملره    نشانی اجازه می ها به آتش این نازل. آب هستند

. در صورتی كره فشرار كلری از عهرده     آب باشد اژپمپ و یامین أنیازمند ت بدون این كه، نموده
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های مکمل بررای انتقرال آب ضرروری     ستفاده از پمپممکن است ا ،ارتفاع ساختمان بر نیاید

نشرانی را قرادر    كره آترش   ساخته شرود  هایی موتورخانه یا مخازن خاص باید با ورودی باشد. 

ابزاری مورد نیراز هسرتند    ،آنها را از خارج ساختمان پر از كف نماید.در این حالت تاسازد  می

 اختمان به داخل پمپ نمایند.متر از ورودی س 18كه بتوانند كف را در طول حدود 

  دسترسیدسترسی  ..22--44--11

نشانان به حریق در نخستین مراحل طراحی در نظر گرفته شرود.. در   باید دسترسی آتش

درجره   ،انرد  نشرانی دسرتی وابسرته    ها و وسایل آترش  شیلنگ ی بدون نازل كه بهها ساختمان

مترر   1ساختمان بلندتر از شود. اگر  دسترسی با توجه به ارتفاع و اندازه ساختمان تعیین می

 باالبرهرای به گونه ای كه ممکن اسرت  ، خواهند بودتر  تر و صریح این نیازها بسیار دقیق،باشد

 شرماره  های متحرک و گردان برای نجات دادن افراد به كار روند )شکل یا نردبان یهیدرولیک

 .(2-1 شماره و جدول 1-2
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 18هرایی در   هایی برای نصب پمرپ  بینی های تر یا خشك باید پیش در صورت نصب نازل

متری نقطه دسترسی ورودی زمینی به لوله اصلی انجام شود. بنرابر ایرن یرك طررح ایمنری      

دهد كه وسایل پمپاژ به صورتی تعبیه شوند كره آب در یرك فاصرله     مناسب حریق اجازه می

ها  به پلکانسیدن رنشانان نباید قبل از  مین شود )لوله آبکش(. آتشأمنطقی به اندازه كافی ت

. در باشرند مسرافت زیرادی در سراختمان    مجبرور بره طری     )یا در صرورت وجرود آسانسرور(   

نشرانی كره بعنروان     ی بسیار بلند ممکن است ایجاد طبقه ای بنرام طبقره آترش   ها ساختمان

همچنین برای ریرزش آب  . الزم باشد، سکوی روبازی برای مبارزه با آتش در نظر گرفته شده

هرای   محوطره و راه . های الزم را بره عمرل آورد   بینی ها باید پیش عایق كاری پلکان)آبشار( و 

حریق را داشته و فضای كافی بررای مرانور    اطفادستیابی باید قابلیت تحمل وزن لوازم و ابزار 

 آتش نشانان در آنها وجود داشته باشد.
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های عمده، و میزان فضای مورد نیاز  صعود كنندهی فاقد ها ساختماناحتیاجات یگان حریق برای  - 2-1 شماره جدول

 نشانی جهت استقرار خودرو آتش

 كل مساحت كف ساختمان ) مترمربع (

ارتفاع 

 ساختمان
2333 8333-2333 

11333-

8333 

24333-

11333 
 24333بیش از 

دستیابی 

 وسایل

 فقط پمپ ها %133 %11 %13 %11 %11 متر 1تا 

 1بیش از 

 متر
11% 13% 13% 11% 133% 

ها و  پمپ

 باالبرها
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  خالصهخالصه

پرودر شریمیایی   ، كربناكسرید  دی، كرف ، كننرده عبارتنرد از: آب   ترین مواد خراموش  رایج

 .ههالونهای  خشك و هیدروكربن

ترین ماده اطفایی است و از طریق خنك كردن سوخت عمل نموده و گرمرا   آب پر مصرف

كف نیز در درجه اول از طریق خفره كرردن آترش و در     .دهد و حرارت را حذف یا كاهش می

 نماید. می اطفامرحله بعد حریق را سرد و 

گرردد.   تر بودن باعث خفه شدن حریق مری  از طریق جایگزین هوا بعلت سنگین 2coگاز 

ی شریمیایی احترراق در شرعله عمرل     هرا  پودرهای شیمیایی از طریق متوقف كردن واكرنش 

ند توان می ،ی هستندمؤثرهای بسیار  كاتالیست ها نیز با توجه به این كه آنتی یند. هالوننما می

 بالفاصله حریق را خاموش كنند.

پتوهرای آترش و   ، كننردهای دسرتی   حریق شرامل خراموش   اطفامبارزه دستی تجهیزات 

بره   ی اسرتفاده از آنهرا را  هرا  روشو ساكنین محل باید  است دارای اهمیت زیادی ،ها شیلنگ

 خوبی آموزش دیده باشند.

شروند و در كراهش    حریرق نیرز بصرورت اتوماتیرك فعرال مری       اطفای خودكار ها سیستم

 ند.مؤثرخسارات ناشی از آتش سوزی بسیار 

  آزمونآزمون

 ه را شرح دهید؟هالونهای مواد  زیان -1

 كننده را نام ببرید؟ سه راه مختلف برای كاربرد عوامل خاموش -2

 شوند و چه مشخصاتی دارند؟ یی نصب میها ساختمانهای تر درچه  نازل -3

 د ایجاد نماید؟توان میها چه مشکالتی را  حریق اطفااستفاده از آب در  -4



 

 هشتمفصل 
1سوزیارزیابی ریسک آتش

 

8 

 

 Fire Hazards in Industryر.ک: كتاب .1
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  اهدافاهداف

 :استهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر 

 سوزی مراحل ارزیابی ریسك آتش .1

 سوزی و انفجار ارزیابی خطر در پیشگیری از آتش .2
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  سوزیسوزی  ارزیابی ریسك آتشارزیابی ریسك آتشمراحل مراحل . . 11--88

 بندی شود: به مراحل زیر تقسیم تواند میسوزی  ارزیابی ریسك آتش

 . سوزی تعیین مخاطرات آتش : 1مرحله 

 سوزی. نوع افراد( در ریسك عمده در صورت بروز آتش تعیین موقعیت افراد )و : 2مرحله

 ها. ارزیابی ریسك : 3مرحله

 در محل  ود موج های در نظر گرفتن كنترل : 4مرحله

 در محل موجود  های بررسی كنترل : 1مرحله

 در نظر گرفتن قوانین و مقررات قابل اجرا  : 1مرحله

 ها ثبت نمودن یافته : 1مرحله

 تهیه طرح عملی و اجرای طرح : 8مرحله

 ها به كاركنان و دیگران رسانی مربوط به یافته ارتباط و اطالع : 1مرحله

 مرور كردن ارزیابی   :13مرحله

  ( تعیین مخاطرات آتش سوزی( تعیین مخاطرات آتش سوزی11مرحله مرحله 

چیزی كه دارای پتانسریل جهرت صردمه    : به این صورت تعریف نمود توان میمخاطره را 

 . خسارت به اموال یا اثر شدید روی محیط زیست است، ها زدن به انسان

تن بره  بیردار شردن از خرواب ترا برگشر      زمان از. به طوركلی زندگی پر از مخاطرات است

عبرور كرردن از   ، ها به طور مداوم برا خطررات روبررو هسرتند     انسان، رختخواب در پایان شب

بلند كردن وسرایل در  ، رانندگی با خودرو یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، ها خیابان

بعضری از  ، آالت و اسرتفاده از مرواد شریمیایی و مروادی دیگرر      استفاده از ماشرین ، محل كار

 .  باشند هستند كه كاركنان هر روز با آنها مواجه میمخاطراتی 
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  منابع سوخت منابع سوخت 

باشرد: منرابع برالقوه     تعیرین مخراطرات مری   ، به طور خالصه اولین مرحله ارزیابی ریسك

سروزی در   و آترش  نتایج انفجرار بررسی . زنه و منابع بالقوه سوخت منابع بالقوه آتش، اكسیژن

كه نقص و كوتاهی در تعیین مناسرب مخراطرات بره وجرود      دهد میبسیاری از اماكن نشان 

وقتری خطررات تعیرین    . برداشته باشرد  نتایج ناگواری در تواند می ،های كاری آمده از فعالیت

مشخص نمودن تعداد افرادی است كه ممکن اسرت بوسریله آن   ، بخش بعدی فرآیند ،گردید

 .  مخاطرات تحت تأثیر قرار گیرند

  افراد در ریسك های عمده به هنگام بروز آتش سوزیافراد در ریسك های عمده به هنگام بروز آتش سوزی  ( تعیین موقعیت( تعیین موقعیت22مرحله مرحله 

اطمینان یافتن از این است كره افرراد بتواننرد بره     ، سوزی های آتش اولویت اصلی احتیاط

یك محل كار یا مجتمع بایرد بره حرد كرافی     . سوزی خارج شوند صورت ایمن از صحنه آتش

به عالوه جهت اطمینران از  . وسایل كشف حریق و اعالم خطر به تمامی ساكنین را دارا باشد

سوزی ساكنین بتوانند با ایمنی از طریق مسیرهای محافظت شرده   اینکه به هنگام بروز آتش

. باشرد  های كار باید به حد كرافی راه هرای فررار داشرته     محل ،به یك محل ایمن فرار نمایند

 .  های فرار از رسیدن دود و گسترش حرارت محافظت شده باشند ضروری است راه

بایرد   ،گیرنرد  هنگام بررسی افرادی كه به طور محتمل تحت تأثیر آتش سوزی قرار می به

افرراد نیرز در محرل     از هرای دیگرری   ممکن است گرروه ، در نظر داشت كه عالوه بر كاركنان

 ..حضور داشته باشند

سوزی این است كه اشخاص به هنگام شنیدن صدای آژیر حریرق یرا    یك جنبه مهم آتش

رفترار انسران موضروع    . دهرد  مری سوزی چگونره واكرنش نشران     واقعی آتشدر یك موقعیت 

رفتار انسران  . گردد ای است و یك بخش بسیار مهم فرآیند ارزیابی خطر محسوب می پیچیده

 .  های قبل مورد بررسی قرار گرفت سوزی در قسمت در هنگام آتش
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  ( ارزیابی ریسك( ارزیابی ریسك33مرحله مرحله 

كه ممکن است از طریق آتش سروزی  هنگامی كه خطرات مشخص گردید و نوع افرادی 

ارزیرابی ریسرك واقعری از    ، مرحلره بعردی فرآینرد   ، گشرت معرین   نیز تحت تأثیر قرار گیرند

 .  باشد مخاطرات موجود می

باید بررسی شود كه چه مواردی در محل وجود دارد و آیا اقردامات   در ارزیابی ریسك می

 :شود میبه طور كلی موارد زیر بررسی  .باشد و امکانات موجود كافی می

 .؟سوزی در محل وجود دارد چه امکاناتی برای كشف آتش -

اختمانی كره در آن وقروع   چه تداركی برای آگاه كردن همه اشخاصی كه در محل یا س -

 .؟بینی شده است پیش، سوزی كشف شده آتش

 .؟ر گرفته شده استهای فرار در نظ راهكافی بودن چه تمهیداتی برای اطمینان از  -

 ؟چه تداركی جهت تجهیزات اطفا حریق فراهم شده است -

سوزی انجام دهند یا بره عهرده    كه افراد باید به هنگام بروز آتشآیا در خصوص اعمالی  -

 ؟گیرند آموزش داده شده است

شراید هیچکردام از    شته باشد وشاید در حال حاضر برخی یا همه تمهیدات فوق وجود دا

مرحله سوم فرآیند ارزیابی ریسك به بررسی اینکه چره مرواردی   . محل موجود نباشدآنها در 

ل سروزی در محر   در محل وجود دارد و اعمرال بیشرترجهت كنتررل ریسرك ناشری از آترش      

 .  پردازد می

  های موجودهای موجود  ( در نظر گرفتن كنترل( در نظر گرفتن كنترل44مرحله مرحله 

كنترلی موجود  در نظر گرفتن اقدامات ،گیرد هنگامی كه فرآیند ارزیابی ریسك انجام می

 . دارای اهمیت است

 .  های موجود انجام پذیرد محاسبات ریسك باید پس از در نظر گرفتن كنترلو 
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 زیر است:های موجود شامل موارد  كنترل

 . های فرار و ساختار آنها راه -

 .  امکانات مربوط به تخلیه از ساختمان و آژیر مخصوص خروج افراد -

اطمینان از آماده بکار بودن هر گونه تجهیزات اطفرا حریرق   جهت نگهداری و  تداركات -

 . ی آنبینی و اجرا موجود، پیش

 . جهت اطفا حریق، هرگونه دستورالعملی برای تخلیه افرادوجود  -

 . نشانی سوزی احتمالی به سازمان آتش سیستمی برای اعالم نمودن آتشوجود  -

 .  های اطفای حریق برای كاركنان هنشانی و دور هرگونه آموزش مانند تمرینات آتش -

تجهیرزات در شررایط   نگهرداری مناسرب   هایی برای اطمینان از  ها یا دستورالعمل روش -

 .  (های الکتریکی و مکانیکی تجهیزاتی مانند دستگاه)كاری مناسب و صحیح 

  های بیشترهای بیشتر  ( كنترل( كنترل11مرحله مرحله 

معمرول و جراری   مقبولیرت ریسرك   الزم اسرت دربراره   ، ارزیابی ریسرك مترداول  پس از 

كرافی و  ، به عبارت دیگر اینکه آیا اقدامات كنترلی از نظر اجرایی معقرول . گیری شود تصمیم

اگرر كارفرمرا ریسرك را     ؟باشد یا ضروری است اقردامات دیگرری انجرام گیررد     قابل اجرا می

شخص برای آسیب پایین است و احتمال كمی بسیار آن میزان محاسبه كند و قانع شود كه 

از طرف دیگرر در  . بسیار كم و جزئی خواهد بود ،مورد نیاز و هرگونه عمل اضافه ارد،وجود د

با وجود اقدامات كنترلری  حتی  ،صورتی كه یك سطح خیلی باالی ریسك وجود داشته باشد

هرای بیشرتری جهرت كراهش ریسرك بره سرطح قابرل          كارفرما باید كنتررل ، بسیار در محل

 ید.تری در نظر گرفته و اعمال نما قبول
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  ( قوانین و مقررات دیگری كه ممکن است قابل اجرا باشد( قوانین و مقررات دیگری كه ممکن است قابل اجرا باشد11مرحله مرحله 

یك ابزار بسیار مفید جهت شناسایی قوانین و مقررات دیگری اسرت كره    ،فرآیند ارزیابی

 سروزی معرین كنرد كره     مجال ممکن است ارزیابی ریسرك آترش  عنوان به . قابل اجرا هستند

تمام عالئم ایمنی باید با . روشن و واضح باشدها در مسیر فرار  مشخص نمودن خروجی عالئم

یکنواخت باشرد كره در    مقررات مربوطه ایمنی و بهداشت )عالئم و راهنمای ایمنی( همسو و

 .  دارد عالئم ایمنی دارای رنگ و طرح خاصی باشند آن الزام می

  های ارزیابیهای ارزیابی  ( ثبت یافته( ثبت یافته11مرحله مرحله 

الزم اسرت نترایج ارزیرابی ریسرك      ،باشندبیشتر  در صورتی كه تعداد كاركنان پنج نفر یا

 .  سوزی ثبت گردد آتش

به . های مختلفی جهت ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به ارزیابی خطر وجود دارد روش

 هرحال انتخاب روش مناسب با توجه به نکات زیر دارای اهیمت است :

 آسان بودن برای استفاده   -

 پیمانکاران و افراد دیگر، رتبط مانند كاركنانها به افراد م آسان برای ارتباط یافته -

 .  آسان جهت آماده و فراهم شدن برای مقامات اجرایی -

درصورتی كه در آینرده، ضرروری و مرورد نیراز     ) آسان جهت بایگانی و دسترسی مجدد -

 .(باشند

  ( تهیه یك طرح عملی( تهیه یك طرح عملی88مرحله مرحله 

 ،کل مناسب ثبت گردیرد ها در یك طرح و ش پس از این كه ارزیابی صورت گرفت و یافته

ضروری است كه یافته ها و اطالعات ارزیرابی  . بسط و اجرای طرح است، مرحله بعدی فرآیند

در حقیقرت هنگرامی كره مسرئولین مربوطره امراكن را مطرابق مقرررات         . در آن عمل شرود 
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آنها باید دریابند كه چه اقردامی انجرام گرفتره و چره      ،سوزی بازرسی كنند های آتش احتیاط

 . ایی برای اجراء باقی مانده استكاره

هرای عملری    هرای زمرانی متناسرب بررای هردف      شامل دوره ،یك جنبه مهم طرح عملی

بره  . در حرال حاضرر وجرود دارد    بسرتگی دارد كره   آنها تا حد زیرادی بره ریسرکی   . باشد می

ضرروری   ،ای خراص وجرود دارد   مجال اگر ریسك باالیی از وقوع آتش سوزی از مخاطرهعنوان

و بروده  به هرحال در صورتی كه ریسرك پرایین   . اقدام الزم خیلی سریع انجام گیرد كه است

كمری   توانرد  مری دوره زمرانی مربوطره   ، اسرت های اضرافی محردودی عملری     كنترل مندنیاز

 تر باشد. طوالنی

  ( آگاه كردن دیگران از ریسك( آگاه كردن دیگران از ریسك11مرحله مرحله 

سوزی  های آتش ریسكآگاه كردن افراد دیگر از ، سوزی مرحله بعدی ارزیابی ریسك آتش

مطرابق برا ماهیرت    ، هرای احتمرالی   پیمانکاران و ارباب رجوع، شامل كاركناناین افراد . است

 .  باشد ریسك می

الزم اسرت جهرت آگراهی كاركنران اقردام      ، سوزی باالتر باشرد  هر چقدر كه ریسك آتش

در . ددتررین شرکل ارائره گرر     اطالعات مربوطه باید بره مناسرب  . بیشتری در نظر گرفته شود

ضرروری اسرت كره او     ،تی برا ریسرك براال شرركت دارد    صورتی كه یکی از كاركنان در فعالی

گیری جهت به حداقل رسریدن احتمرال    آموزش قابل توجهی درباره خطرات و اقدامات پیش

ای  بهرحال یرك كارمنرد اداری احتمرااله فقرط بره آمروزش دوره      . سوزی را بگذراند بروز آتش

 مربوط به طرز عمل و اقدام صحیح به هنگام وقوع حریق نیاز دارد.  

بره صرورت آمروزش     ،به هر شکلیکه ضروری و مناسب باشرد  تواند میاطالعات مورد نیاز 

رسمی در یك محیط كالسی یا به وسیله ارائه جزوه و نوشته و یرا از طریرق آمروزش ضرمن     
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كیبری از هرر سره روش بهتررین كراركرد و      اغلب تر. خدمت در محیط كار مربوطه ارائه شود

 نتیجه را در بردارد.

  ( مرور كردن ارزیابی ریسك( مرور كردن ارزیابی ریسك  1313مرحله مرحله 

 و سروزی صرورت گیررد    تغییرات مؤثری روی ارزیابی ریسك آتش ،دیر یا زود امکان دارد

شرامل مروارد زیرر     توانرد  مری تغییرات  .در محل كار ضروری نماید را اجرا و اقدامات كنترلی

 :باشد

 .  ر در تعداد كاركنانتغیی -

 در آنجاشاغل  افراد ناتوان و معلول بیشتر -

 تغییر در فرآیند كاری -

 مبلمان یا دكوراسیون جدید، اثاثیه -

 آالت یا تجهیزات جدید دیگر ماشین، ها دستگاه -

 ساختمان جدید یا گسترش و توسعه مراكز موجود -

 اد ذخیره شده موجودمواد جدید یا تغییر در مواد شیمیایی و دیگر مو -

بره وجرود   پتانسریل ایجراد مخراطرات جدیردی     ، مواردی از لیست فوقدر صورت تغییر 

بنرابراین وقتری كره چنرین     . كه احتمااله در گذشته در نظرر گرفتره نشرده اسرت    خواهد آمد 

نمایرد كره    این امرر تضرمین مری   . ضروری استانجام ارزیابی مجدد  ،تغییراتی صورت گرفت

 از قبیل : ،های دیگری اهمیت دارد فواصل و زمانارزیابی در 

 نظر از وسعت یا ماهیت آن ؛  صرف، افتد سوزی اتفاق می هنگامی كه آتش -

 وقتی كه حادثه خاصی رخ دهد كه ممکن است باعث وقوع حریق شود ؛ -

 پس از یك دوره زمانی خاص ؛ -
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  ارزیابی مجدد پس از یك دوره زمانی خاصارزیابی مجدد پس از یك دوره زمانی خاص. . 22--88

 .  باید هر دو سال یکبار انجام گیرد می ،ارزیابی مجدد اماكن دارای ریسك پایین -

 .  ماه یکبار صورت پذیرد 18باید هر  ،ارزیابی مجدد اماكن دارای ریسك متوسط -

 . ماه یکبار انجام شود 12الی  1می باید هر  ،ارزیابی مجدد اماكن دارای ریسك باال -

  افراد ذیصالحافراد ذیصالح. . 33--88

مسرئولیت منصروب   . سوزی را انجام دهرد  های ریسك آتش ذیصالح باید ارزیابییك فرد 

بره   ،ای را دارا باشرد  نمودن فردی كه هم تجربه و هم شرایط و صالحیت انجام چنین وظیفه

همچنین آن شخص باید در تردبیر و اقردامات كنترلری متناسرب واجرد      . عهده كارفرما است

خود كارفرمایران بایرد   ، خاب و انتصاب فرد مناسبتنا گیری برای جهت تصمیم. شرایط باشد

سروزی در   هرای آترش   اصول ارزیابی ریسك و قوانین و مقررات مربوط به ریسك، كار مربوطه

 محل كار را شناخته و بدانند.

  خالصهخالصه

ارزیابی ریسرك یرك ابرزار قروی      ،ساختن محیط كار در یك محل مدنظر باشدزمانی كه 

 وگیررد   رات ایمنی و بهداشت جدید مرورد اسرتفاده قررار مری    در قوانین و مقر آن ایده. است

كارفرمایان باید مطمرئن باشرند كره آنهرا     . باشد براساس منطقی بودن اجرای آن متمركز می

با توجه به منطقی برودن   را های منطقی را جهت تقلیل و كاهش ریسك به سطح حداقل گام

 . اند اجرا برداشته
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و  بررای سرطح جراری    توانرد  مری ك ارزیابی و سرنجش  ی، در طول فرآیند ارزیابی ریسك

 ، هرای اضرافی   كنترل درباره بدین ترتیب .سوزی در محل كار انجام گیرد معمول ریسك آتش

 . گیری شود باید تصمیم

  آزمونآزمون

 ؟مراحل ارزیابی را نام ببرید -1

به طور كلی چره منرابعی بایرد مرورد بررسری قررار       ، سوزی در تعیین مخاطرات آتش -2

 گیرند ؟

 های موجود شامل چه مواردی است ؟ بررسی كنترل -3

 باشد ؟ تغییرات احتمالی شامل چه مواردی می، سوزی در مرور ارزیابی آتش -4
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  منابع و مآخذمنابع و مآخذفهرست فهرست 

 – 1311،طراحری ایمنری حریرق    و مردیریت  ،گوگونانی حجت ا...، حبیبی احسان ا... -1

 .چاپ گل شهر

 .آوران فن، همدان، 1381، مهندسی حریق، گل محمدی رستم-2

، 1381، عالئم و تابلوهرا  –مبحث بیستم ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان-3

 .نشر توسعه ایران، تهران

ابعراد حفاظرت شرهرها در برابرر      پژوهشی دربراره جایگراه و  ، مهندسین مشاور عرصه -4

 .ریزی شهری وزارت كشور مركز مطالعات برنامه، 1318، تهران، سوزی آتش

، ران، تهر 1311، محافظت ساختمان در برابر حریرق ، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی -1

 .سازمان برنامه و بودجه

1- THOMSON NORMAN, Fire Hazards in Industry, 2332. 

 


