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  گفتار پيش

  
ايه در طراحي، الرع اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير 
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـدارك فنـمقررات ملّي ساختمان، م در كنار و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  ا مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند.حايز اهميت هستند، اما ب
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش اشد تا از اين طريق نيل به هدفب ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي

  ممكن گردد.
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  تدوين شده است. تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي ونبي آخرين دستاوردهاي روز ملّي و

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «براساس آن، شورايي تحت عنوان  به مرحله اجرا گذاشته است كه
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان  را، جهت مشاركت» هاي تخصصي كميته«

  زير نظر شورا به وجود آورده است.
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هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع  پيش

هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي،  ماننظير ساز صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و متن نهائي اين مبحث پس از طرح     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته تشكيل

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور  طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  قرار دهد.
بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  نمايم.      اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد                                                                                         

  و شهرسازي راهوزير                                                                                                        
  
  

 ت
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  قررات ملّي ساختمانم سومكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي 
  عضو اباذر اصغريدكتر 
  عضو زادهشهريار افنديدكتر 
  عضو محمدحسن بازياردكتر 
 عضو دكتر منوچهر بهرويان 
 عضو زادهلاصغر جالمهندس علي 
 عضو دكتر عليرضا رهايي 
 عضو دكتر اسفنديار زبردست 
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو 
  عضو محمدتقي كاظميدكتر 
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر 
 عضو يدكتر محمود گالبچ  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا 

  ب) اعضاي كميته تخصصي
 مان آتش نشانينماينده ساز           حسن ابراهيمي  
 عضو          زاده آذري دكتر كتايون تقي 

 عضو          مهندس كامران رهگذار 

 دبير         مهندس گالره فرامرزي 

 نماينده سازمان آتش نشاني         مهندس محمود قديري 

  رئيس            دكتر محمود گالبچي 

  
  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ج)

  مسئول دبيرخانه شورا معاون مديركل و           پاكروان          مهندس سهيال 

                  مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه        دكتر بهنام مهرپرور 

  
 ث
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  مقدمه
  

هاي  ها، استفاده از مصالح سوختني، توسعه شبكه اجراي تأسيسات برقي و مكانيكي در ساختمان
ها  سوزي در ساختمان كارگيري تجهيزات گوناگون سبب افزايش احتمال آتش انرژي، برق و گاز و به

ها دربرابر حريق، امري الزامي  شده است و به همين دليل توجه بيشتر به موضوع حفاظت ساختمان
ني الزم در ها و فراهم ساختن ايم منظور حفظ جان و مال انسان شود. به ناپذير محسوب مي و اجتناب
 ترين ها ضروري است كه مهم سوزي، رعايت اصول علمي و فني در طراحي و اجراي ساختمان برابر آتش

  آن عبارتند از:
  منظور پيشگيري از بروز حريق. ها به تأمين تمهيدات الزم در طراحي و اجراي ساختمان -
ت مهار، كنترل و اطفاء هاي عالئمي محافظ (تشخيص، هشدار، اعالم) و امكانا فراهم ساختن شبكه -

  حريق در ساختمان.
جلوگيري از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرايت حريق از يك ساختمان به ساختمان  -

  ديگر يا از معابر به ساختمان.
موقع و ايمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به  هاي خروج براي خارج شدن به بيني راه پيش -

  هاي امن. مكان
 ها فاعات و مساحتساختارها، ارت -

براساس تصميمات متخذه در جلسات كميته تخصصي مبحث سوم، در نخستين مرحله از تدوين و 
ها دربرابر حريق، تأمين ايمني الزم جهت  تصويب مقررات ملّي ساختمان پيرامون حفاظت ساختمان

ط مربوط به مورد تأكيد بود و به همين دليل در آن مرحله مقررات و ضواب "ها حفظ جان انسان"
كه از بيشترين اهميت و تاثير در اين راستا برخوردار بود،  "هاي خروج از بنا و فرار از حريق راه"

  تدوين و پس از تصويب نهايي در شوراي تدوين مقررات ملّي منتشر شد.
هاي  ويرايش جديد مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان شامل مباحثي است كه براساس اولويت     

ظر شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته تخصصي مبحث سوم مقررات ملّي مورد ن
هاي  ساختمان و با توجه به شرايط فني، تخصصي و اجرايي موجود در كشور از نظر وجود مهارت

  الزم، مصالح، تجهيزات و نيز امكانات اقتصادي كشور منتشر شده است.

 چ
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مانند مقررات   همچنين توجه به اين نكته ضروري است در مواردي كه ساير مقررات ملّي ساختمان
هاي متفاوتي  هاي تهويه محدوديت كشي گاز و سيستم مربوط به تاسيسات برقي و مكانيكي، لوله

ن مبحث ايجاد و الزام نمايد، ضوابطي بايد مالك عمل قرار گيرد كه محدوديت نسبت به ضوابط اي
  بيشتري دارد.

ها شاهد تحقق اهداف مقررات ملّي  اميد است با اجراي اين مبحث عالوه بر حفظ جان و مال انسان     
جويي و هاي مردمي و عمومي، صرفهها، حفاظت از سرمايه ساختمان مانند افزايش عمر مفيد ساختمان

  ها باشيم. وري و تأمين آسايش و ايمني انسان افزايش بهره
  

مقررات ملّي ساختمان سومكميته تخصصي مبحث   
 

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

1 

  
  
  

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

  تعاريف  1- 1- 3
ها دربرابـر حريـق،    ، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمانساختمان يدر اين مبحث از مقررات ملّ

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

باز قائم كه به دليل ارتباط تعدادي از طبقات ايجـاد و بـراي مقاصـدي    يك فضاي  :آتريوم  1- 1- 1- 3
  شود. كار گرفته مي جز پلكان، آسانسور، پله برقي، داكت تاسيسات برقي و مكانيكي يا تهويه هوا به به
  
هـاي اسـتاندارد ويـژه بـراي شناسـايي       آزمـايش يـا آزمـايش    :آزمايش حريق استاندارد  2- 1- 1- 3

سـوزي، كـه مشخصـات     ها، اعضا و اجزاي سـاختماني در مقابـل آتـش    الح، فرآوردهمقاومت و رفتار مص
  وسيله مقررات مربوط به خود تعيين خواهد شد. به اجرايي آنها بعداً

  
منظور از ارتفاع طبقه، فاصله قائم از كف تمام شده آن طبقه تـا كـف    :ارتفاع طبقه و بنا  3- 1- 1- 3

بقه آخر بنا، حد فاصل كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شـده  تمام شده طبقه باالتر است. ارتفاع ط
تراز متوسط كـف  باشد. ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات يا فاصله قائم از  متوسط سطح بام ساختمان مي

  شود. مي  تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته طبيعي زمين
  
  سطح يا حجم يك بنا را افزايش دهد. انجام هرگونه عمليات ساختماني كه :افزايش بنا  4- 1- 1- 3
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 سوممبحث 

2 

هـا انتقـال    اعضايي از ساختمان كه بار مرده و زنده ساختمان را بـه شـالوده   :باربر ياعضا  5- 1- 1- 3
  دهند. مي
  
هـاي متفـاوت اعـم از     يك مجتمع ساختماني كه شامل تعدادي از انـواع تصـرف   :بازارچه  6- 1- 1- 3

  خدماتي باشد. ذاخوري، اماكن سرگرمي، تفريحي وصورت متمركز و غيرمتمركز، غ عرضه كاال به
  
اتاقك يا سكويي كه به مكانيسم باال و پائين شـدن در مسـير قـائم و ثابـت مجهـز       :باالبر  7- 1- 1- 3

  باشد.
  
  بنايي كه مطابق مقررات و قوانين گذشته اجرا و تكميل شده است. :بناي موجود  8- 1- 1- 3
  
 عنـوان پناهگـاه موقـت مـورد اسـتفاده قـرار       وقع حريـق بـه  فضايي كه در م :پناهگاه امن  9- 1- 1- 3

  گردد. مترمربع براي هر نفر محاسبه مي 28/0گيرد. مساحت اين فضا با احتساب  مي
  
گـردد كـه بـه منظـور توقـف خـودرو مـورد         پاركينگ به مكاني اطالق مي :پاركينگ باز  10- 1- 1- 3

شود كه به ازاء هر متر از محيط كـل   كينگ گفته ميگيرد. پاركينگ باز به انواعي از پار استفاده قرار مي
درصد طول محيط يا به صورت مسـاوي   40مترمربع مساحت بازشو داشته و حداقل در  4/0پاركينگ 

  در دو ضلع مقابل پاركينگ توزيع شده باشند.
  
    شود. به هر پاركينگي كه باز نباشد، پاركينگ بسته گفته مي :پاركينگ بسته  11- 1- 1- 3
  
شود كـه فاقـد طبقـه بـوده و خودروهـا       هايي اطالق مي به پاركينگ :پاركينگ مكانيزه  12- 1- 1- 3

  گيرند. شوند، در محل خود جاي مي بدون حضور راننده و به وسيله تجهيزاتي كه با رايانه كنترل مي
  
  پلكاني كه بيش از يك طرف در ارتباط مستقيم با فضاي آزاد باشد. :پلكان خارجي  13- 1- 1- 3
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هاي مكانيكي حركت كنـد. رجـوع    پلكاني كه به كمك وسايل و دستگاه :پلكان متحرك  14- 1- 1- 3
  .6- 4- 1- 3شود به بند 

  
حـائز شـرايط مقاومـت و     "آزمـايش حريـق اسـتاندارد   "اي كه بـا   پنجره :پنجره حريق  15- 1- 1- 3

  محافظت دربرابر حريق متناسب با محل استقرار خود باشد.
  
  اي كه فقط براي تأمين ديد به فضاي مجاور تعبيه شده باشد. پنجره :پنجره چشمي  16- 1- 1- 3
  
تائيـد و تصـويب مصـالح، لـوازم و تأسيسـات سـاختماني،        :تائيد شده، تصويب شـده   17- 1- 1- 3

ها و ساختارها، يعنـي تائيـد و تصـويب آنهـا توسـط مقامـات قـانوني مسـئول، مراكـز و           ها، روش طرح
مطابق ضوابط، استانداردها و مقررات مربوطـه، بـا انجـام آزمـايش و      داراي صالحيت كه يها آزمايشگاه

بررسي مستقيم يا غيرمستقيم (توسط اشخاص مورد اعتماد، يا برحسب اصول مطمئن از طرف مقامات 
  گيرد. ذيصالح و نهادهاي علمي و فني شناخته شده) صورت مي

گيري از بنا، كه بنا بـدان مقاصـد    ع بهرهتائيد و تصويب تصرف، يعني تائيد و تصويب يك يا چند نو     
، توسط مقامات داراي صالحيت قانوني و مسئول كـه مطـابق مقـررات مربوطـه بـا      شداستفاده خواهد 

استناد به ارائه ادله دقيق و قاطع براي هماهنگي كامل ساختمان با مقررات اصولي درمـورد آن تصـرف   
  شود.   ها انجام مي يا تصرف

  
  و معبر عمومي قرار گرفته است. "خروج"كه بين  "راه خروج"بخشي از  :روجتخليه خ  18- 1- 1- 3
  
گيري از بنا يا بخشي از آن است كه به مقاصدي معلوم  منظور از تصرف، نوع بهره :تصرف  19- 1- 1- 3

  آن مقاصد استفاده شود. برايبرداري بوده يا قرار است  در دست بهره
  
كه به مناسبت نوع تصرف، داراي مـواد و مصـالح بسـيار     بناهايي :تصرف بسيار پرخطر  20- 1- 1- 3

زا، سمي، سوزا، خورنده و انفجاري باشند و بناهايي كه به دليل نـوع تصـرف، بـار محتويـات قابـل       آتش
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كيلوگرم در هر مترمربع زيربنا و بيشتر باشد، داراي تصرف بسيار پرخطر شـناخته   150احتراق در آنها 
تصرف مخاطره آميز و آن دسته بناهاي بـا تصـرف صـنعتي و انبـاري كـه       شده و شامل تمام بناهاي با

  شوند. داراي چنين باري هستند، مي
  
بناهايي كه به دليل نوع تصرف، بار محتويات قابل احتـراق در آنهـا بـين     :تصرف پرخطر  21- 1- 1- 3

مل آن دسـته  كيلوگرم در مترمربع زيربنا باشد، داراي تصرف پرخطر شناخته شـده و شـا   150تا  100
  شوند. بناهاي با تصرف صنعتي و انباري كه داراي چنين باري هستند، مي

  
بناهايي كه به دليل نوع تصرف، بار محتويات قابل احتـراق در آنهـا تـا     :تصرف كم خطر  22- 1- 1- 3

كيلوگرم در مترمربع زير بنا باشد، داراي تصرف كم خطر شناخته شده و شامل بناهـاي بـا تصـرف     50
اي و آن دسته بناهاي با تصـرف   حرفه - مراقبتي، تجمعي، اداري - فرهنگي، درماني - ي، آموزشيمسكون

  شوند. مي كيلوگرم در متر مربع كمتر است، 50صنعتي و انباري كه بار محتويات قابل احتراق در آنها از 
  
در آنهـا   بناهايي كه به دليل نوع تصرف، بار محتويات قابـل احتـراق   :تصرف ميان خطر  23- 1- 1- 3

كيلوگرم در مترمربع زيربنا باشد، داراي تصـرف ميـان خطـر شـناخته شـده و شـامل        100تا  50بين 
بناهاي با تصرف تجاري و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتي و انباري كه داراي چنـين بـاري هسـتند،    

  شوند. مي
  
هـاي خـروج از    راههرگونـه دگرگـوني يـا تغييـر و تبـديل در سـاختمان، در        :تغييـرات   24- 1- 1- 3

  ساختمان نباشد. توسعهساختمان و در تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان كه به قصد 
  
اعضايي از بنا، شامل ديوار، سقف و كف مقاوم حريـق كـه بتوانـد در مقابـل      :حريق بند  25- 1- 1- 3

  سوختن تمام بار حريق واقع در فضاي مربوط به خود، ايستادگي و مقاومت كند.
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فضاي باز بدون سقف و بدون تصرف كه از دو يا چند طرف با ديوارهاي خارجي  :حيـاط  26- 1- 1- 3
بنا محصور باشد و اگر از همه طرف به ديوارهاي خارجي بنا محصور شود، در آن صورت بـه آن حيـاط   

  شود. مي  داخلي گفته
  
ه مسـتقل كـه   فضاي زندگي حداكثر بـا دو طبقـه ارتفـاع، بـا حمـام و آشـپزخان       :خانـه  27- 1- 1- 3
  نفر در هر طبقه) درنظر گرفته شده باشد. 16منظور سكونت يك يا دو خانوار (با حداكثر  به
  
كه به وسيله ساختار و تجهيزات مقاوم حريـق، براسـاس    "راه خروج"بخشي از : خـروج  28- 1- 1- 3

ه خـروج بـه   ضوابط و مقررات از ساير فضاهاي ساختمان جدا و ايمن شده و مستقيم يا از طريق تخليـ 
  .3- 3- 1- 3معبر عمومي منتهي شود. رجوع شود به بند 

  
  .3- 4- 1- 3رجوع شود به بند  :خروج افقي  29- 1- 1- 3
  
محتويات داخلي بناها از ديدگاه مقدار بار حريق  :خطرات ناشي از محتويات داخل بنا  30- 1- 1- 3

 100تـا   50ر (بـيش از  كيلوگرم برمترمربع بـار حريـق)، ميـان خطـ    100به سه گروه پرخطر (بيش از 
شوند.  بندي مي كيلوگرم در مترمربع بار حريق) دسته 50كيلوگرم درمترمربع بار حريق) و كم خطر (تا 

كند به سه گروه خطر شديد، خطـر   محتويات داخلي بناها ازديدگاه ديگري كه نوع خطر را مشخص مي
  شوند. بندي مي معمولي و خطرضعيف دسته

  
ناهائي هستند كه درآنهـا مـواد، مصـالح و كاالهـاي خطرنـاك نگهـداري،       ب :خطر شديد  31- 1- 1- 3

طور اختصاصي براي آنها تدوين خواهد شد،  شوند. اين بناها بايد با مقرراتي كه به فراوري يا استفاده مي
  شوند. بندي مي رتبه دسته 5نيز مطابقت داده شوند. محتويات با خطر شديد خود در 

  واد و مصالحي كه با خود خطر انفجار و تركيدن همراه دارند.: م1خطر شديد رتبه  الف)
طـور يكجـا خطـر آتـش      شود كه ناگهـان و بـه   : محتويات و موادي را شامل مي2خطر شديد رتبه  ب)

  گرفتن دارند.
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مواد و مصالحي هستند كه بـه سـوختن ديگـر     3: محتويات با خطر شديد رتبه 3خطر شديد رتبه  پ)
  كنند. ميها كمك  اجسام درحريق

  : شامل مواد و مصالحي هستند كه برسالمت اشخاص تاثير مستقيم دارند.  4خطر شديد رتبه  ت)
هـاي   هـادي  : اين گروه شـامل مـواد و مصـالح مـورد اسـتفاده درسـاخت نيمـه       5خطر شديد رتبه  ث)

  الكترونيكي است.
  
كننـد و   ركت مـي ها شـ  محتوياتي هستند كه از لحاظ سوختن در حريق :خطر معمولي  32- 1- 1- 3

امكان سوختن آنها به صورت معمولي يا سريع وجود دارد. اين گروه محتويات اغلب در موقع 
  كنند. سوختن حجم نسبتاً زيادي دود توليد مي

  
محتوياتي هستند كه درمواقع بروز حريق چندان ميل به سوختن نداشته  :خطر ضعيف  33- 1- 1- 3

  افتد. يخود درآنها اتفاق نم گيري خودبه و آتش
  
كه در مـورد درهـاي حريـق يـا سـاير       هنگامي "خودبسته شو"اصطالح  :خودبسته شو  34- 1- 1- 3

شود، به مفهوم بسته بودن در (يا بازشو) در حالت عادي و بسـته شـدن     كار برده بازشوهاي حفاظتي به
ائيد شده مجهـز  كه براي اطمينان از انجام اين عمل، در به يك وسيله مكانيكي ت ،آن پس از عبور است

  شود. مي
  
درمورد تجهيزات محافظت دربرابر حريـق، بـراي وسـايل و     "خودكار"اصطالح  :خودكار  35- 1- 1- 3

شود كه در اثر واكنش به برخي از محصوالت احتراق، خود به خود و بـدون   كار برده مي ههايي ب دستگاه
  دخالت انسان عمل كنند.

  
ح هنگامي كه درمورد درهاي حريق يـا سـاير بازشـوهاي    اين اصطال :خودكار بسته شو  36- 1- 1- 3

حفاظتي به كار برده شود، منظور بسته شدن در (يا بازشو) به هنگام حريق در اثر واكنش بـه برخـي از   
  محصوالت احتراق يا از طريق گرفتن فرمان از محلي ديگر است.
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متـر عـرض    9 حـداقل  داراي هر نوع راه عبور و مرور عمومي در فضاي باز، كـه  :خيابان  37- 1- 1- 3
نشاني بـراي اطفـاي حريـق را فـراهم      نحوي طرح شده باشد كه امكان استفاده واحدهاي آتش بوده و به

 ها اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومي قرارگرفته و ماشين رو آورد. معابر داخل فضاهاي بسته و تونل
  شوند. باشند، به عنوان خيابان ملحوظ نمي

  
حـائز شـرايط مقاومـت و     "آزمـايش حريـق اسـتاندارد   "دري كـه بـا انجـام     :در حريق  38- 1- 1- 3

  محافظت دربرابر حريق متناسب با محل استقرار خود باشد.
  
كه از هر نقطـه سـاختمان منتهـي بـه قسـمت       "راه خروج"بخشي از  :دسترس خروج  39- 1- 1- 3
  .2- 3- 1- 3شود. رجوع شود به بند  مي "خروج"
  
لوله، چوب يا هر پروفيلي كه در طول راه پله و بـالكن بـراي گـرفتن     :يره محافظدستگ  40- 1- 1- 3

  دست و نلغزيدن انسان نصب شود.
  
ها براساس ميانگين وزن محتويـات قابـل احتـراق در     تمام تصرف :ها بندي تصرف دسته  41- 1- 1- 3

هـاي   رخطـر، تصـرف  هاي پ هاي بسيار پرخطر، تصرف مترمربع زيربناي ساختمان، در چهار گروه تصرف
  شوند. بندي مي هاي كم خطر دسته ميان خطر و تصرف

  
مدتي كه مصالح يا قطعات و اجزاي سـاختماني درمقابـل شـرايط     :دوام دربرابر حريق  42- 1- 1- 3

  .كنندهمچنان عملكرد خود را حفظ  "آزمايش حريق استاندارد"خاص اجراي 
  
وم حريق يا غيرمقاوم دربرابـر حريـق كـه بـه     وسيله جداسازي با مشخصات مقا :بنددود  43- 1- 1- 3

دود، طراحـي و سـاخته    جريـان منظـور ممانعـت از    صورت افقي يا قائم، مانند ديوار، كف يا سـقف بـه  
  كار گرفته شوند. شود. موانع دود ممكن است براي حفاظت بازشوها نيز به مي
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 تـامين منظـور   در بـام كـه بـه   بخش امتداد يافته ديوارهاي خارجي بنـا   :پناه ديوار جان  44- 1- 1- 3
  شود. ايمني و تفكيك همسايگي اجرا مي

  
اي كه راهروي خروج را قطع كرده و بـه يـك يـا چنـد در      ديوار يا ديواره :ديوار دودبند  45- 1- 1- 3

  مجهز است. اين ديوار بايد مانع گسترش آتش و دود باشد.
  
پائين يا باالي پنجره (يا بازشو) واقـع  بخشي از ديوار خارجي ساختمان كه  :ديوار كتيبه  46- 1- 1- 3

  شود. مي
  
گيـري مشـترك    ديواري كه در مرز مالكيـت دو سـاختمان بـراي بهـره     :ديوار مشترك  47- 1- 1- 3

  شود. ساخته مي
  
مسير ممتد و بدون مانعي كه براي رسيدن از هر نقطـه سـاختمان بـه يـك      :راه خروج  48- 1- 1- 3

، "دسـترس خـروج  "ه شود. راه خـروج از سـه بخـش مشـخص     محوطه باز يا معبر عمومي درنظر گرفت
  .4- 1- 3تشكيل شده است. رجوع شود به بند  "تخليه خروج"و  "خروج"
  
بخشي از مجموعه راه خروج شامل تعدادي پله يا سـكو كـه در مجمـوع رفـت و      :پله راه  49- 1- 1- 3

كند. رجوع شود به بند  ذير ميآمد از يك طبقه به طبقه ديگر را بدون تداخل و برخورد با مانع امكان پ
3 -1 -4 -4.  
  
تـر از كـف زمـين طبيعـي      قسمتي از ساختمان كه تمام يا بخشي از آن پائين :زيرزمين  50- 1- 1- 3

  قرارگرفته و به عنوان طبقه به حساب نيايد.  
  
در اين دسـته سـاختار، اعضـاي بـاربر و ديوارهـاي داخلـي بنـا         :هاي سوختني ساختار  51- 1- 1- 3

شود، هرچند الزم اسـت سـاعت    با هرگونه مصالحي اعم از سوختني و يا غير سوختني ساخته تواند  مي
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مقاومت حريق تعيين شده براي برخي عوامل باربر و مواضـع مختلـف بنـا رعايـت گـردد. ايـن دسـته        
  و صفر ساعت مقاوم حريق است. 1ساختار خود شامل دو گروه فرعي 

  
صات استفاده از مصالح در اين دسـته سـاختار ماننـد    مشخ :هاي غيرسوختني ساختار  52- 1- 1- 3

دسته مقاوم حريق است، با اين تفاوت كه به مقاومت حريق و محافظت حريق كمتري نياز خواهد بـود  
طوركلي اعضاي باربر و سازه بنا بايد تا دو ساعت بتواند دربرابر يك حريق بـا مشخصـات اسـتاندارد     و به

ني خود براساس ساعت مقاومـت حريـق اعضـاي بـاربر در مواضـع      مقاومت كند. ساختارهاي غيرسوخت
  شوند:   بندي مي مختلف بنا به دو گروه فرعي به شرح زير دسته

  ساعت مقاوم حريق   2و  1 الف)
  ساعت مقاوم حريق   2صفر و  ب)

  
شـوند كـه    ساختارهاي مقاوم حريق بناهـايي را شـامل مـي    :ساختارهاي مقاوم حريق  53- 1- 1- 3

ر و سازه درآنها با مصالح غيرسوختني مانند بتن، فوالد، آجر و ماسه سيمان، گچ و نظاير آن اعضاي بارب
ساخته شده و هرگروه از اعضا، داراي ساعت مقاومت حريق الزمه و خواسته شده طبق ضوابط هستند، 

وم گردد. سـاختارهاي مقـا   همچنين تمهيدات محافظت دربرابر حريق مطابق مقررات در آنها اعمال مي
حريق خود براساس ساعت مقاومت حريق و رتبه حفاظتي كه فراهم خواهند كرد، به دو گروه فرعي به 

  شوند:   بندي مي شرح زير دسته
  ساعت مقاوم حريق   4و  3 الف)
  ساعت مقاوم حريق   2و  1صفر،  ب)

  
شـده  اي كه به منظور فرار بـه خـارج از سـاختمان طراحـي     سطح لغزنده :سرسره فرار  54- 1- 1- 3

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

  گردد. شده و سطوح مربوط به فضاهاي عمومي و ارتباطي و ضخامت ديوارها را شامل نمي
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منظـور تعبيـه    ن كه بـه فضاي ارتباطي قائم بين طبقات يا بين كف تا بام ساختما :شفت  56- 1- 1- 3
هـا، تخليـه زبالـه و غيـره      ها و لولـه  آسانسور، باالبر، آشپزخانه، تأمين روشنايي، انجام تهويه، عبور كانال

  شود. درنظر گرفته مي
  
عنوان راه دسترسي مورد استفاده واقع  كه به 20به  1پياده راه با شيب حداكثر  :شيبراه  57- 1- 1- 3

  شود.
  
ي از ساختمان كه بين دو كف متوالي واقع شود. در مواردي كه فاصـله كـف   بخش :طبقه  58- 1- 1- 3

متر بيشـتر نباشـد، فضـاي زيـر آن طبقـه بـه عنـوان        يسـانت  120تمام شده از سطح زمين طبيعـي از  
  گردد. منظور مي "زيرزمين"
  
ش پلـه  اي از بنا كه از كف خيابان يا محوطه خارج بنا حداكثر با ش طبقه :طبقه خيابان  59- 1- 1- 3

بـه   قابل دسترس باشد. در مواردي كه دو يا چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغييرات تراز مسـتقيماً 
خيابان يا محوطه اطراف راه يابند، ساختمان به همان تعداد داراي طبقه خيابان خواهد بود. بـه همـين   

دسترسي به خيابـان و محوطـه   ترتيب، چنانچه هيچ يك از طبقات بنا نتوانند با شرايط ياد شده امكان 
  گردد. منظور مي "طبقه خيابان"خارج داشته باشند، ساختمان بدون 

  
درصـد از بـار تخليـه     50اي از بنـا كـه حـداقل     تـرين طبقـه   پائين :طبقه يا تراز تخليه  60- 1- 1- 3

ي كـه  ا ترين طبقه متصرفين از آن به معبر عمومي تخليه شوند. درصورت عدم وجود شرايط فوق، پائين
داراي يك يا دو خروج با ارتباط مستقيم به معبر عمومي باشد، به عنوان طبقه يا تراز تخليـه شـناخته   

  شود. مي
  
بـا  ( در تمام طول مسير "مجموعه راه خروج"براي مقدار عرضي كه : ظرفيت راه خروج  61- 1- 1- 3

 ميليمتـر  750ايـن عـرض   شود. در شرايط معمولي حداقل مقدار  ميدرنظر گرفته  )توجه به بار تصرف
  .5- 1- 3است. رجوع شود به بند 
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فضاي مشترك و همگاني در بناهاي تجمعي كه به منظور سـپري كـردن    :انتظار فضاي  62- 1- 1- 3
  شود. اوقات پيش از موعد براي ورود به يك سالن اجتماعات درنظر گرفته مي

  
  نمايد. شخصي مقاومت ميفضايي كه در مقابل حريق به ميزان م :دهي فضاي پناه  63- 1- 1- 3
  
فضـاي مشـترك و همگـاني در بناهـا كـه بـه منظـور كنتـرل و ايجـاد           :ورودي فضاي  64- 1- 1- 3

  شود. تسهيالت براي ورود و خروج افراد درنظر گرفته مي
  
صورت قائم (مانند ديوار) يا افقـي (ماننـد    اي سرتاسري كه به صفحه يا پرده :مانع حريق  65- 1- 1- 3

شخصي از مقاومت حريق براي جلوگيري از گسترش آتش و دود از فضايي بـه فضـاي   سقف) با زمان م
بنـد كـردن بازشـوها نيـز      شود. اين صفحات همچنين ممكن اسـت بـراي حريـق    كار گرفته مي ديگر به
  .شونداستفاده 

  
يـا سـاير    "مرز مالكيـت "فاصله مشخص بين ديوارهاي خارجي بنا تا  :مجزاسازي افقي  66- 1- 1- 3

همسايگي، اعم از خصوصي، عمومي و خيابان كه به منظور تأمين فضاي باز الزم درنظر گرفتـه   بناهاي
  .4- 1- 3شود. رجوع شود به بند  مي
  
وسيله ساختمان محصور نشـده   هفضايي كه تصرفي در آن صورت نگرفته و ب :محوطه باز  67- 1- 1- 3

اي باشـد كـه    گونه و اندازه و محل آن بهباشد. محوطه باز بايد براي جاي دادن متصرفان بنا كافي باشد 
نشاني و ايمني بتوانند به آن دسترسي داشته و از آن استفاده برنـد.   به هنگام بروز حريق، ماموران آتش

  محوطه باز بايد در تمام اوقات شبانه روز از هرگونه موانع خالي باشد.  
  
طور دايم در تصـرف   ربرد زمين كه بهخيابان، كوچه يا موارد مشابهي از كا :معبر عمومي  68- 1- 1- 3

هاي شهر رفت و آمـد   از آن طريق بتوان بدون مانع به ساير قسمت و استفاده عموم قرار گرفته و اساساً
  متر باشد. 3نمود. عرض و ارتفاع مفيد معبر عمومي بايد حداقل 
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فتـر يـا فـردي    مقام داراي صالحيت قانوني و مسئول، سـازمان، د  :مقام قانوني مسئول  69- 1- 1- 3
هـا را بـه عهـده گيـرد. مقـام داراي       است كه مسئوليت تصويب مصالح، تأسيسـات، تجهيـزات يـا روش   

شود، در اين مقررات بـا   صالحيت قانوني و مسئول كه از آن به اختصار مقام قانوني مسئول نام برده مي
دار و تصويب كننـده بـه    تكار برده شده است، زيرا كارگزاران و نمايندگان صالحي مفاهيمي گسترده به

  هايشان متفاوت هستند. تناسب مسئوليت
هرجا كه ايمني همگاني در اولويت قرار داشته باشد، مقام داراي صالحيت قانوني و مسئول ممكـن       

است به تناسب درجه اهميت، يك سازمان دولتي مركزي، استاني يا محلي، مانند مقام قانوني مسـئول  
سـوزي، اداره   نشاني، اداره پيشـگيري از آتـش   نشاني، اداره يا گروه آتش ان آتشحفاظت از حريق، سازم

حفاظت و بهداشـت كـار، شـهرداري، اداره بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، اداره بازرسـي بـرق          
ها يا هر گروه و تشكيالت ديگري كه داراي اختيار قانوني است، باشد. همچنين اداره بازرسـي   ساختمان

اداره ارزيابي و زمان گـذاري، يـك شـركت بيمـه خصوصـي و حتـي نماينـده هريـك از          بيمه مركزي،
تواند مقام قانوني مسئول باشد. در بسياري موارد ممكن است صاحب ملك يا نماينده  نهادهاي فوق مي

االختيار او نقش مقام قانوني مسئول را به عهده گيرد. در تأسيسات متعلق به دولـت، ممكـن اسـت     تام
  ايمني و حتي يكي از كارمندان اداري نظير افسر فرمانده يا نگهبان، مقام قانوني مسئول باشد.اداره 
هـا يـا    منظور مورد قبول قرار گرفتن مصالح، لوازم، تأسيسـات طـرح   تواند به مقام قانوني مسئول مي     
ده و آنها را بـراي  كره هاي مناسب ديگر استفاد ي يا ضابطهها و استانداردهاي ملّ ها، از دستورالعمل روش

تصويب، مبنا قرار دهد. در نبود چنين استانداردهايي، مقـام يـاد شـده ممكـن اسـت مـداركي دال بـر        
ها و نيز كاربرد درست آنها از به كار برنـده مطالبـه نمايـد. مقـام      مناسب بودن مصالح، تأسيسات، روش

ني را كه ارزيـابي توليـدات را بـر    هاي سازما ها و برچسب قانوني مسئول، همچنين ممكن است فهرست
عهده دارد و در موقعيتي است كه انطبـاق اقـالم ليسـت شـده را بـا اسـتانداردهاي مربوطـه مشـخص         

  سازد، مورد استناد قرار دهد. مي
طـور   هـا را بـه   تواند در موارد و شرايطي كه تهديـدات حريـق، جـان انسـان     مقام قانوني مسئول مي     

دهـد و درحـال حاضـر تمهيـداتي بـراي آن ارائـه نشـده، از مقـررات و          رميحياتي در معرض خطر قرا
وجـود   المللي استفاده نمايد، مشروط برآنكه تناقضي با مقررات اين مبحـث بـه   استانداردهاي معتبر بين

  نياورد.  
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باشد. شهرهاي بـزرگ   در شهرهاي بزرگ مقام قانوني مسئول سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مي
  رت كشور بر حسب جمعيت آنها مشخص گرديده است.توسط وزا

  
بخشي از فضاي داخل ساختمان كه از اطراف و از سقف و كف به وسـيله   :منطقه حريق  70- 1- 1- 3

گيـري عـرض، طـول و     اعضاي ساختماني مقاوم حريق محدود شود. منطقه حريق بـا بررسـي و انـدازه   
  شود. ارتفاع حريق احتمالي ارزيابي مي

  
يـك   بين هريك از طبقات اصـلي سـاختمان كـه حـداكثر    در اي واقع  طبقه :ميان طبقه  71- 1- 1- 3

جز در موارد خاص صنعتي، مجموع مساحت ميان طبقه  به مساحت طبقه زير خود را داشته باشد. سوم
  در يك طبقه نبايد از يك سوم مساحت كل همان طبقه بيشتر شود.

  
ح يا تركيبـي از آن، توانـايي مقاومـت در مقابـل     مدتي كه مصال :ميزان مقاومت حريق  72- 1- 1- 3

  را داشته باشد.  "آزمايش حريق استاندارد"آتشي مستقيم مطابق 
  
از ارتفـاع طراحـي    سـقوط حايل حفاظتي و ايمني كه براي جلـوگيري از   :نرده محافظ  73- 1- 1- 3

  شده باشد.
  
به عنوان محل زنـدگي يـك    هايي كه فضا، اتاق يا اتاق :واحد زندگي (واحد مسكوني)  74- 1- 1- 3

  شخص يا خانواده درنظر گرفته شده و داراي وسايل زندگي باشد. 
  
. اين تعريف، شـامل  شودمنظور سكونت مسافران استفاده  هاي آن به بنايي كه اتاق :هتل  75- 1- 1- 3

  گردد. نيز مي ،متل و ساير بناهاي مشابهي كه قصد ارائه امكانات سكونتي موقت را دارند
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  ، دامنه و كاربردمقررات كلي  2- 1- 3
ي ساختمان، هر بنا، هر بخـش از يـك بنـا و هـر     براساس ضوابط اين مبحث از مقررات ملّ  1- 2- 1- 3

هاي خـروج اصـولي، كـافي و بـدون مـانع       ساختماني كه از اين پس ساخته يا پرداخته شود، بايد به راه
هنگام همـه متصـرفان بـه راحتـي      هيا فرار ب موقع هتا درصورت بروز حريق در آن، خروج ب ،مجهز گردد

هـاي خـروج در هـر بنـا بـا توجـه بـه         ميسر باشد. به اين منظور بايد نوع، تعداد، موقعيت و ظرفيت راه
هاي ساختمان و تصرف، طرح شـده و بـا رعايـت تعـداد و      وسعت و ارتفاع همان بنا، متناسب با ويژگي

گيرنـد)،   كه بيش از ديگران در معرض خطر قرار مـي خصوصيات متصرفان (به ويژه خصوصيات آنهايي 
  هاي امن در داخل بنا صورت گيرد. هاي الزم براي هدايت اشخاص به خارج از بنا و يا مكان بيني پيش

  
براي بناهاي موجود كه پيش از ابالغ اين مقررات احـداث شـده و امكـان تطبيـق بـا ايـن         2- 2- 1- 3

هـاي   و تا آن زمان در صورت بروز ضرورت نده تدوين خواهد گرديد.ضوابط را ندارند، مقررات الزم در آي
ها و نهادهاي دولتـي و عمـومي كـه ملـزم بـه اجـراي ضـوابط ايمنـي          ن خاص، از جمله استعالم سازما
هاي خروج و حداقل تمهيدات ايمني مورد نياز براي بناهاي موجـود، بـا    هستند، نحوه تامين حداقل راه

المللي معتبر و با لحاظ نمودن شرايط اجرائي بنا، توسـط مقـام قـانوني مسـئول      استفاده از كدهاي بين
  شود. مشخص مي

  
اي جرح و تعديل شود يا به تصرفي جديـد تغييـر داده    گونه هيچ بنا يا ساختماني نبايد به  3- 2- 1- 3

اسـت، يـا در    بوده هاي آن به مقدار كمتر از آنچه كه قبالً شود كه تعداد، عرض، كارايي يا ايمني خروج
  كاهش يابد. ،اين مقررات براي تصرف جديد تصريح شده است

  
هـاي خـروج را    تمام تجهيزات، افزارها، اقدامات و شرايطي كه كارايي و عملكرد درست راه  4- 2- 1- 3

كار گرفتـه شـوند كـه در هـيچ مـورد، ايمنـي جـان         نحوي طرح و به هبايد ب ،كنند كنترل و تضمين مي
جاكـه الزم باشـد بايـد تـدابير اضـافي      ك. از اين رو، هرنشوديك مورد يا وسيله وابسته ها فقط به  انسان

  كار آيد. هاي خروج قابل استفاده نبود يا مؤثر واقع نشد، راه ديگري به اتخاذ شود تا چنانچه يكي از راه
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ن بايـد  هاي خـروج آ  طراحي، ساخت، پرداخت، تجهيز، نگهداري و اداره كردن هر بنا و راه  5- 2- 1- 3
ريزي شود كه درصورت بروز حريق، متصرفان فرصت كافي بـراي خـروج ايمـن داشـته      اي برنامه گونه به

هـا   باشند و در آتش و دود، گازهاي سمي يا هول و هراس احتمالي گرفتار نشوند و جان و ايمني انسان
  فداي سهل انگاري و ناديده گرفتن خطرات بالقوه در بنا نگردد.

  
هايي طرح، ساخته، آراسته و نگهداري شوند  ها بايد در مكان هر بنا يا ساختمان، خروجدر   6- 2- 1- 3

  كه در تمام اوقات تصرف، از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و بدون مانعي در دسترس باشد.
  
هايي طرح شـوند كـه    ها بايد تا حد امكان در مكان در هر بنا يا هر بخش از يك بنا، خروج  7- 2- 1- 3

صورت هر راه منتهي به خروج بايد آنچنان كـه هـر    وضوح آنها را ببينند. در غير اين فان بتوانند بهمتصر
گـذاري   طرزي آشكار و مشخص عالمـت  متصرف از هر نقطه بنا بتواند به سرعت راه فرار را پيدا كند، به

گذاري شود كه راه منجـر   اي آراسته و عالمت گونه شود. همچنين هر مسير خروج از ابتدا تا انتها بايد به
بسـت   هـاي بـن   هاي ساختمان و مكان به مكان امن، به روشني مشخص باشد و متصرفان در پيچ و خم

  گرفتار نشوند.
  
ـ  استفاده از هرگونه قفل يا وسيله سدكننده در مسيرهاي خروج كه احياناً  8- 2- 1- 3 موقـع را   هفرار ب

ماننـد مراكـز بـازپروري و بهداشـت روانـي و يـا       هـا   ممنوع است، مگـر در برخـي از تصـرف    ،مانع شود
ن يها. در اين گروه از بناها نيز استفاده از قفل فقط در شرايطي مجـاز خواهـد بـود كـه مـراقب      ندامتگاه

طور دائم درحال انجام وظيفه بوده يا تدابير مؤثري براي خـارج كـردن متصـرفان در مواقـع اضـطرار       هب
  اتخاذ شده باشد.

  
هـا و جزئيـات طـرح يـا      بنا يا ساختمان كه به دليل بزرگي ابعاد و اندازه يا ويژگـي در هر   9- 2- 1- 3

خبـر مانـدن و غـافلگير شـدن      هنگام بروز حريق در يـك بخـش، امكـان بـي     مشخصات نوع تصرف، به
هـايي كـه    ها موجود باشد، بايد مطابق ضوابط اين مقررات در تمام بنا يا بخش متصرفان در ديگر بخش

و چنانچـه بـراي گـرم     نصـب شـود  و ساير تمهيدات ايمني هاي هشدار و اعالم حريق  بكهالزم است، ش
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هاي فسـيلي اسـتفاده شـود، نصـب سيسـتم       كردن فضاهاي داخلي، آب مصرفي و نظاير آن از سوخت
هاي منظم فـرار از حريـق    ها و انجام تمرين . به كمك اين شبكههشداردهنده منوكسيدكربن الزاميست

ان حاصل آيد كه تمام متصرفان در هر نقطه از بنا در همان لحظات اوليه از بروز حريـق  بايد اين اطمين
  بيني شده بنا را ترك كنند. آگاه شوند و بتوانند در زمان پيش

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

ابعاد، نوع تصرف يا چگونگي طرح و تنظيم راه خروج ايـن احتمـال    درنظر گرفته شود و به علت ويژگي
د، تأمين راه خروج ديگري شووجود داشته باشد كه درصورت بروز حريق، آن راه با آتش و دود مسدود 

صورت مجزا و دور از مسير خروج اول الزامي است. ايـن دو مسـير بايـد طـوري طراحـي شـوند كـه         هب
  ، هر دو غيرقابل استفاده شوند، به حداقل ممكن كاهش يافته باشد.احتمال آنكه در موقع حريق

  
ـ      11- 2- 1- 3 نحـوي دوربنـدي و    ههر راه خروج قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربـوط كنـد، بايـد ب

اي بـه طبقـه ديگـر پـيش از آنكـه       محافظت گردد كه از گسترش آتش، دود و گازهاي سمي از طبقـه 
  عمل آيد. هراه خروج شوند، جلوگيري بهاي امن  متصرفان وارد قسمت

  
ها و تمهيـدات الزم جهـت ايمنـي سـاكنان و      بيني كليه پيش  آنجاكه در هر ساختمان از  12- 2- 1- 3

نحـوي صـورت    ها به  ، ضروري است طراحي و ساخت ساختماندمتصرفان دربرابر حريق بايد فراهم گرد
به مدت مناسبي دربرابر حريـق مقاومـت نمـوده و از    گيرد كه با توجه به كاربري، ابعاد و تعداد طبقات، 

ين منظور توجه به الزامات اساسي ه اهاي مجاور جلوگيري شود. ب گسترش حريق به فضاها يا ساختمان
  ها ضروري خواهد بود.  زير در طراحي و اجراي ساختمان

خـود را از طريـق   نحوي باشد كه درصورت وقوع حريـق افـراد بتواننـد     طراحي و اجرا به  1- 12- 2- 1- 3
ـ   به محل ايمني در داخل يا خارج از ساختمان  مسيرهاي امن و مشخص شده يـن منظـور   ه ابرسانند. ب

  الزم است:
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بيني شده و در  مسيرهاي خروج از ساختمان و فرار از حريق به تعداد كافي و با ظرفيت الزم پيش الف)
اد قـادر باشـند در صـورت وقـوع حريـق      قرارگيرند، به نحوي كه افر  هاي مناسبي از ساختمان محل

  بدون تشويش و اضطراب خود را به محل امن برسانند.
 گذاري ها به نحو مناسب عالمت روشنايي الزم و مناسب در مسيرهاي فرار تامين شده و كليه خروجي ب)

  و مشخص شوند.
اسب و با توجه بـه  تمهيدات الزم براي جلوگيري از نفوذ شعله و دود به مسيرهاي خروج به نحو من پ)

  بيني گردد. پيش  كاربري، ابعاد و ارتفاع ساختمان
هـاي الزم بـه منظـور جلـوگيري از گسـترش حريـق در داخـل         بيني تمهيدات و پيش  2- 12- 2- 1- 3

  ين منظور الزم است:ه اهاي داخلي، به عمل آيد. ب كاري ها و نازك از طريق پوشش  ساختمان
  سوختني استفاده شود. وختني يا نيمهتا حد امكان از مصالح غيرس الف)
ها به نحوي انتخاب شوند كه دربرابر پيشـرفت سـطحي شـعله مقاومـت الزم را دارا بـوده و       پوشش ب)

  درصورت مشتعل شدن، شدت توليد حرارت ناشي از سوختن آنها محدود باشد.
بـه فضـاها     ختمانبه نحوي باشد كه از گسترش حريق از يك فضا يا سا  طراحي و اجراي ساختمان پ)

  ين منظور الزم است:ه اهاي مجاور جلوگيري به عمل آيد. ب  يا ساختمان
درصورت وقوع حريق، ساختمان با توجه بـه كـاربري و ابعـاد خـود تـا مـدت مناسـبي مقاومـت و          ت)

  پايداري خود را حفظ نمايد.
هـاي مناسـب    فضابندي  به منظور جلوگيري از گسترش حريق متناسب با كاربري و ابعاد ساختمان ث)

  ، به وسيله ساختارهاي مقاوم حريق، صورت گيرد.   در داخل ساختمان
ها، فضـاهاي مجـوف بـين     ها و لوله ها، محل عبور كابل هاي ارتباطي و فضاهاي پنهان نظير شفت راه ج)

و غيره به نحوي طراحي و اجرا شوند كه از گسـترش حريـق از     ديوارها و نماهاي خارجي ساختمان
  طريق داخل آنها جلوگيري به عمل آيد.  

ها به نحوي طراحي و اجرا شوند كه دربرابر گسترش حريق از يك   يوارهاي مشترك بين ساختماند چ)
  ديگر مقاومت نمايند.   به ساختمان  ساختمان

دربرابر گسترش حريق بـه خـارج     ديوارهاي خارجي ساختمان، متناسب با كاربري و ابعاد ساختمان ح)
  آن مقاومت نمايند. از
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از گسـترش حريـق از طريـق      ها به نحوي طراحي و اجرا شوند كه با توجه به موقعيت ساختمان امب خ)
  د.شوآن به اماكن مجاور جلوگيري 

نشاني به محل حريـق در سـاختمان    دسترسي نيروهاي آتش برايكليه تمهيدات الزم   3- 12- 2- 1- 3
  است:ين منظور الزم ه ادرنظر گرفته شود. ب

  وجود داشته باشد.  نشاني به مجاورت ساختمان راه رسيدن خودروها، وسايل و امكانات آتش الف)
  مسيرهاي امن درنظر گرفته شود.  نشاني به فضاهاي داخلي ساختمان براي دسترسي نيروهاي آتش ب)
طفـايي در داخـل   نشاني، امكانات ا ، براي استفاده نيروهاي آتش به تناسب كاربري و ابعاد ساختمان پ)

  د.شوبيني  پيش  ساختمان
  
هر فضاي پنهان افقي يـا عمـودي كـه حـاوي مـواد قابـل اشـتعال باشـد، بايـد توسـط             13- 2- 1- 3

  بند تائيد شده محافظت شود. هاي آتش جداكننده
  
هايي كه بيش از يك كاربري وجود دارد، كـاربري طبقـات زيـر هـر تصـرف       در ساختمان  14- 2- 1- 3

شود. در هـر طبقـه بـا چنـدين      باالترين طبقه واقع در زير آن تصرف درنظر گرفته مي براساس كاربري
 ترين شرايط اعمال گردد.  كاربري بايد محدودكننده

  
  هاي سه گانه راه خروج بخش  3- 1- 3
  كليات  1- 3- 1- 3
طـه  شود كه از هـر نق  در اين مقررات، راه خروج به مسير پيوسته و بدون مانعي گفته مي  1- 1- 3- 1- 3

بنا شروع و تا معبر عمومي (كوچه يا خيابان) امتداد يابـد. راه خـروج از سـه بخـش مجـزا و مشـخص:       
دسترس خروج، خروج و تخليه خروج تشكيل شده و راستاهاي افقي و قائم (ارتباطـات بـين طبقـات و    

سـراها،  هـا، راهروهـا، سر   هـا، درگـاه   تمام فضاهاي رابط مانند اتاق شامل سطوح مختلف) و حسب مورد
. شـود  مـي هـاي بـاز    هـا و محوطـه   هـا، حيـاط   ها، بـام  هاي افقي، بالكن ها، خروج ها، پلكان ها، پله شيبراه

  شوند. آسانسورها جزو راه خروج محسوب نمي
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  دسترس خروج  2- 3- 1- 3
شود.  ، آن بخش از راه خروج است كه به ورودي يك خروج منتهي مي"دسترس خروج"  1- 2- 3- 1- 3

الف مطابقـت داشـته   - 3- 1- 3طور كلي با مقادير مندرج در جدول  هترس خروج بايد بحداكثر طول دس
گونه ديگري تصـريح   هاي خروج بر حسب نوع تصرف به باشد، مگر آنكه در بخش ضوابط اختصاصي راه

  شود.
ها بايد در روي كف و در طـول محـور مركـزي راه عبـور      طول مسير دسترسي به خروج  2- 2- 3- 1- 3

هاي  و درمورد پله "خروج"مانده به دورترين نقطه هر فضا تا وسط در  ميليمتر 300اصلة معمول و از ف
  گيري شود. كند، اندازه ها را به هم وصل مي واقع در مسير، طول خط شيبي كه دماغة پله

نفـر   30عنوان دسترس خروج براي تخليه افرادي با تعداد بيش از  هتمام راهروهايي كه ب  3- 2- 3- 1- 3
هـاي بنـا    ساعت مقاوم حريق از ديگـر بخـش   1شوند، بايد توسط ساختاري با حداقل  ميگرفته درنظر 

دقيقه محافظـت حريـق باشـند.     20شوند داراي زمان دست كم  مجزا شده و درهايي كه به آنها باز مي
ش اي انجام گيرد كه احتمال نشت دود از آنها به حداقل ممكن كـاه  گونه طرح و نصب اين درها بايد به

  متر كه فاقد درهاي دود بند باشند، مجاز نخواهند بود. 30راهروهاي با طول بيش از  يابد.
  

  برحسب متر حداكثر طول دسترس خروج در موارد مختلف  الف- 3- 1- 3جدول 
  حداكثر مسير مشترك  حداكثر طول بن بست  حداكثر مسير پيمايش  تصرف

با شبكه   
 بارنده

بدون شبكه 
  بارنده

با شبكه 
 هبارند

بدون شبكه 
  بارنده

با شبكه 
 بارنده

بدون شبكه 
  بارنده

  تجمعي  
  بناي جديد  

  بناي موجود  

  
76  
76  

  
61  
61  

  
1/6  
1/6  

  
1/6  
1/6  

  
23/61  
23/61  

  
23/61  
23/61  

  آموزشي  
  بناي جديد  

  بناي موجود   

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  
1/6  

  
30  
30  

  
23  
23  

  مراقبت روزانه  
  بناي جديد  

  بناي موجود   

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  
1/6  

  
30  
30  

  
23  
23  

  درماني  
  بناي جديد  

  بناي موجود   

  
61  
61  

  
 -  

46  

  
1/9  

 -  

  
 -  
 -  

  
30  
 -  

  
 -  
 -  

  درماني اورژانس
  بناي جديد  

  بناي موجود   

  
61  
61  

  
46  
46  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  
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  بازداشتي/بازپروري
ــرايط    ــد داراي ش ــاي جدي بن

2،3،4  
  5راي شرايط بناي جديد دا

ــرايط   ــاي موجــود داراي ش بن
2،3،4،5  

  
61  
  
61  
  
61  

  
46  
  
46  
  
46  

  
15  
  

1/6  
  
 -  

  
15  
  

1/6  
  
 -  

  
30  
  
30  
  
30  

  
15  
  
15  
  
15  

  مسكوني يك يا دو خانوار  
  بناي جديد  

  بناي موجود   

  
 -  
 -  

  
 -  
 -  

  
 -  
 -  

  
 -  
 -  

  
 -  
 -  

  
 -  
 -  

  ها   خوابگاه وهتل
  بناي جديد  

  بناي موجود  

  
99  
99  

  
53  
53  

  
15  
15  

  
7/10  

15  

  
15  
15  

  
7/10  
7/10  

  آپارتماني
  بناي جديد    
  بناي موجود

  
99  
99  

  
53  
53  

  
15  
15  

  
7/10  

15  

  
15  
15  

  
7/10  
7/10  

  پانسيون/ پرستاري
  بناي موجود و جديد كوچك  

  بناي جديد بزرگ  
  بناي موجود بزرگ  

  
 -  

99  
99  

  
 -  
 -  

53  

  
 -  
1/9  

15  

  
 -  
 -  

15  

  
 -  

38  
49  

  
 -  
 -  

33  
  تجاري معمولي

  ديد  بناي ج
  بناي موجود  

  تجاري با فضاي باز جديد  
    تجاري با فضاي باز موجود

  
76  
76  
 -  

120  

  
46  
46  
 -  

46  

  
15  
15  
0  
15  

  
1/6  

15  
0  
1/6  

  
30  
30  
 -  

30  

  
23  
23  
23  
23  

  مراكز خريد بزرگ  
  بناي جديد

  بناي موجود       

  
91  
91  

  
61  
61  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  

  اداري  
  بناي جديد  
  د  بناي موجو

  
91  
91  

  
61  
61  

  
15  
15  

  
1/6  

15  

  
30  
30  

  
23  
23  

  صنعتي  
  معمولي  

  با كارآيي خاص  
  پرخطر  

  
75  
122  
23  

  
61  
91  
0  

  
15  
15  
0  

  
15  
15  
0  

  
30  
30  
0  

  
15  
15  
0  

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

اي  هاي بنا مجزا شده و فضاي عبور امن و محافظت شده ط اين مقررات از ديگر بخشخود، مطابق ضواب
هـايي كـه مـورد تائيـد ايـن       فـراهم آورد. خـروج   "تخليه خروج"منظور دستيابي متصرفان به بخش  هب
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هـاي   ها)، گـذرگاه  هاي بيروني ساختمان هاي خروج (واقع در جداره باشند، عبارتند از: درگاه مقررات مي
هـاي مـورد انتظـار در سـاير      هاي خروج كـه دربرابـر حريـق    ها و پلكان هاي افقي، شيبراه ج، خروجخرو

  هاي بنا محافظت شده باشند. قسمت
جـدا كـردن از سـاير    "هـا بـه روش    در تمام مواردي كه در اين مقررات محافظت خروج  2- 3- 3- 1- 3

الزامي  13- 3- 3- 1- 3الي  3- 3- 3- 1- 3 تصريح شده باشد، رعايت مقررات مندرج در بندهاي "ها بخش
  خواهد بود.

طبقـه و بيشـتر بايـد بـا ديوارهـاي       4ساختارهاي جداكننده خروج در بناهاي با ارتفاع   3- 3- 3- 1- 3
طور كامل دوربندي و مجزا شوند. درمواردي كه تمـام   ساعت مقاومت حريق به 2غيرسوختني، حداقل 

توانـد   بندها مـي ورشود، ساعت مقاومت حريق د مي بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت
  حداقل به يك ساعت كاهش يابد.

بازشوهاي واقع در دوربندهاي خروج بايد از لحاظ تعداد به حـداقل مـورد نيـاز محـدود       4- 3- 3- 1- 3
شو از نوع تائيد شده محافظت شـوند. اگـر چگـونگي     شده و تمام آنها با درهاي مقاوم حريق خود بسته

تـوان از درهـاي    طور معمول باز باشند، در آن صـورت مـي   هنا ايجاب كند كه اين قبيل درها بعملكرد ب
د. در اين موارد بايد تمام تدابير ايمني الزم براي اطمينـان از بسـته شـده    كرخودكار بسته شو استفاده 

  موقع درها در مواقع بروز حريق اتخاذ شده باشد. هب
  غير از موارد زير، مجاز نخواهد بود: هوذي در دوربندهاي خروج بايجاد هرگونه روزنة نف  5- 3- 3- 1- 3

هاي هوا و ديگر تجهيزات الزم درمواردي كه تراكم هوا و ايجـاد فشـار مثبـت در درون     عبور كانال الف)
  دوربند خروج ضروري اعالم شده باشد.

  نشاني. هاي آتش هاي مربوط به شبكه عبور لوله ب)
  ة فضاي خروج.هاي برق ويژ عبور لوله )پ

طور كامل با مواد مناسب كه از گسترش حريق جلـوگيري   ههاي نفوذي بايد ب در تمام موارد فوق، روزنه
  نمايد، درزبندي شوند.

ايجاد هرگونه بازشوي ارتبـاطي يـا روزنـه نفـوذي بـين دو خـروج مجـاور هـم (ماننـد            6- 3- 3- 1- 3
پلكان طرح قيچـي در   شوند، ممنوع است. مي هاي طرح قيچي) كه با يك ساختار از يكديگر جدا پلكان

هاي موجود به شرط رعايت نكات ايـن بنـد    عنوان يك راه خروج و در ساختمان هاي جديد به ساختمان
  شود. عنوان دو راه خروج محسوب مي با تاييد مقام قانوني مسئول به
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بـق ضـوابط ايـن    ها (پلكان خروج، گذرگاه خـروج، خـروج افقـي) كـه ط     در تمام خروج  7- 3- 3- 1- 3
مقررات دوربنـدي و جداسـازي آنهـا الزامـي اعـالم شـود، بـراي جلـوگيري از گسـترش آتـش و دود،           

كه از طرف مقام قانوني مسئول مجـاز   شودتواند با مصالحي اجرا  ها فقط مي كاري ديوارها و سقف نازك
هـاي   ج در تصـرف هـاي خـرو   منظور پاسخگويي به ضوابط اختصاصـي راه  هشود، مگر آنكه ب شناخته مي

  هاي بيشتري درخواست شود. مختلف، براي آنها محدوديت
آزاد و بدون مانع باشـند و بـراي مقاصـدي     فضاهاي داخل دوربندهاي خروج بايد كامالً  8- 3- 3- 1- 3

  ها يا پاگردها استفاده نشوند. مانند انبار كردن كاال روي سطح پله
اي واقـع شـود، بايـد     ر پاگرد پله كه همسطح طبقـه طبقه و بيشتر، ه 4در تمام بناهاي   9- 3- 3- 1- 3

داراي عالمتي باشد كه شماره آن طبقه را مشخص كند. ايـن عالمـت همچنـين بايـد موقعيـت طبقـه       
متري از كـف تمـام شـده و در     5/1 تخليه خروج و جهت آن را نشان دهد. عالمت بايد در ارتفاع تقريباً

ه باز يا بسته بودن در ورود به طبقه، به راحتـي ديـده   د كه تحت هر شرايطي از جملشوموقعيتي نصب 
  شود.

تر از تراز تخليه خـروج ادامـه دارد،    طبقه پائين در بناهايي كه پلكان خروج، بيش از نيم  10- 3- 3- 1- 3
با استقرار يك مانع فيزيكي قابل عبور مانند در، جداكننده و نظاير آن بايد از به اشتباه رفتن متصـرفان  

  عمل آيد. هجلوگيري ب
عنـوان   هتوانند ب هاي خارجي بنا مي براساس ضوابط اين مقررات، فقط آن دسته از پلكان  11- 3- 3- 1- 3

  شرح زير بوده و به تائيد مقام قانوني مسئول برسند: هخروج محسوب شوند كه داراي مشخصاتي ب
داخلـي جـدا شـده و از    ساعت مقاوم حريق از فضاهاي  2ساختار آنها توسط ديوار با زمان حداقل  الف)

  متر فاصله داشته باشند. 3ترين بازشو دست كم  نزديك
اي  به بام بخش ديگري از بنا يا بام بناي مجاور كه ساختار مقاوم حريق و راه خروج ايمن و پيوسـته  ب)

  دارد، ارتباط داشته باشند. 
محكم و بـا ارتفـاع مناسـب    پناه  به منظور پيشگيري از سقوط متصرفان، داراي دوربند يا نرده جان )پ

  باشند.
تواننـد بـه عنـوان     هاي مشابه مي راهروها، سرسراها، زيرگذرها، روگذرها و ديگر گذرگاه  12- 3- 3- 1- 3

بخشي از خروج محسوب و مورد استفاده قرار گيرند، مشروط بر آنكه عالوه بر مقـررات كلـي، بـا ديگـر     
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نيز مطابقت داشته و بـا سـاختار غيـر سـوختني     ها تصريح شده  ضوابط اين مقررات كه در مورد خروج
  داراي دو ساعت مقاومت حريق مجزا شوند.

عرض هر گذرگاه خروج بايد مطابق ظرفيت خروج درنظر گرفته شود و براي بيشـترين    13- 3- 3- 1- 3
تعداد متصرفاني كه ممكن است از آن عبور كنند، تكافو نمايد. در مواردي كه گذرگاه خـروج در انتهـاي   

  هاي منتهي به آن باشد. خروج واقع گردد، عرض آن بايد دست كم برابر مجموع عرض تمام خروج چند
عنـوان دسترسـي    هاي غير دوربند داخلي (پلكـان ارتبـاطي) بـه    هاي باز و پلكان پلكان  14- 3- 3- 1- 3

  شوند. خروج محسوب مي
  

  تخليه خروج  4- 3- 1- 3
ت كه بين انتهاي خروج و معبر عمـومي (كوچـه   تخليه خروج، آن بخش از راه خروج اس  1- 4- 3- 1- 3

طـور مسـتقيم يـا از طريـق تخليـه       هيا خيابان) واقع شود. براساس ضوابط اين مقررات، هر خروج بايد ب
  گونة ديگري تصريح شده باشد. خروج به معبر عمومي منتهي گردد، مگر آنكه در اين مقررات به

صـورت فضـاهاي داخلـي و سرپوشـيده و چـه بـه        هاي تخليه خروج، چه به تمام قسمت  2- 4- 3- 1- 3
اي طـرح و اجـرا شـوند كـه راهـي ايمـن، بـدون مـانع و قابـل           گونه صورت حياط و محوطه باز، بايد به

تشخيص براي دسترسي متصرفان به معبر عمومي تأمين گردد. عرض و ظرفيت تخليه خروج نبايـد از  
  تر درنظر گرفته شود.هاي منتهي به آن كم هاي خروج ها و ظرفيت مجموع عرض

در طبقات و فضاهاي هم تراز تخليه هـاي خـروج، سـاختار كـف بايـد داراي مقـاومتي         3- 4- 3- 1- 3
ها باشد و تمام فضـا توسـط شـبكه بارنـده خودكـار       دست كم معادل مقاومت حريق دوربندهاي خروج

  تائيد شده، محافظت شود.
  

  موارد استثناء:
ليه خروج كه توسط ساختاري با مقاومـت حريـق معـادل    هايي از طبقه تخ فضاها و بخش الف)

  مقاومت حريق دوربندها از فضاي تخليه خروج جدا شده باشند.
يـا فضـاي ورودي    سرسـرا تمام سطوح واقع در تراز تخليه خروج، چنانچـه تخليـه خـروج،     ب)

هـا جـدا شـده،     دقيقه مقاوم حريق از ديگر بخش 20كوچكي باشد كه با ساختاري حداقل 
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متـر نباشـد،    9متر و طول آن نيـز بـيش از   3له آن از فضاي بيرون ساختمان بيش از فاص
  همچنين به منظوري جز راه خروج (تخليه مستقيم به بيرون) استفاده نشود.

  
ـ   مي 3- 4- 3- 1- 3فضاهايي با مشخصات مندرج در بند   4- 4- 3- 1- 3 عنـوان تخليـه خـروج،     هتواننـد ب

هـاي بنـا    درصـد ظرفيـت كـل خـروج     50ها و حـداكثر   خروج درصد تعداد كل 50فقط براي حداكثر 
بـه يـك معبـر عمـومي ارتبـاط داشـته باشـند. البتـه در          ها بايـد مسـتقيماً   استفاده شوند. ساير خروج

تواننـد   ها مـي  تمام خروج هاي بازداشتي/ تحت نظري، با رعايت ساير ضوابط اختصاصي، استثنائاً تصرف
  خروج منتهي شوند.به فضاهايي واقع در تراز تخليه 

  
  اجزاي تشكيل دهنده راه خروج    4- 1- 3
  كليات  1- 4- 1- 3
) 1- 1- 3- 1- 3گانه راه خروج (رجوع شـود بـه بنـد     اجزاي تشكيل دهندة بخش هاي سه  1- 1- 4- 1- 3

بايد با مقررات اين بخش كه به تفكيك شرح داده شده، مطابقت داشته باشـند، مگـر آنكـه در ضـوابط     
) مقررات ويژه و متفـاوتي تصـريح   18- 1- 3تا  10- 1- 3ج بر حسب نوع تصرف (هاي خرو اختصاصي راه

  گيرند كه ايمني بيشتري را تأمين كنند. شده باشد كه در آن صورت مقرراتي بايد مالك عمل قرار
  

  درها  2- 4- 1- 3
عـرض مفيـد    ميليمتـر  800شوند بايد دست كم  تمام درهايي كه در راه خروج واقع مي  1- 2- 4- 1- 3

مترمربع و كمتر، چنانچه مورد اسـتفاده معلـوالن جسـمي قـرار      5/6باشند. فضاهاي با مساحت  داشته
عرض مفيـد بـه راهروهـاي دسـترس      ميليمتر 600توانند با درهايي داراي حداقل  مي نگيرند، استثنائاً

  خروج باز شوند. 
هـا بايـد داراي    نگـه در مواردي كه از درهاي دو لنگه استفاده شود، دست كـم يكـي از ل    2- 2- 4- 1- 3

  بيشتر باشد. ميليمتر 1200عرض مفيد باشد. همچنين عرض هيچ در يك لنگه نبايد از  ميليمتر 800
سطح كف، در دو سمت هر در يا درگاه بايد افقي و هم تراز باشد. ايجاد اخـتالف سـطح     3- 2- 4- 1- 3

در، مجاز نخواهـد بـود، مگـر     ترين لنگه ها تا فاصله دست كم به اندازه عرض بزرگ در دو قسمت درگاه
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هاي يك يا دو خانواري كـه سـطح كـف بيـرون      هاي خارجي خانه درمورد درهاي خروج واقع در جداره
  تر باشد. نسبت به سطح كف درون درگاه پائين ميليمتر 200توانند حداكثر  ها مي درگاه

چرخنـد) بـوده و در    شنه مـي تمام درهاي واقع در راه خروج بايد از نوع لواليي (كه بر پا  4- 2- 4- 1- 3
  موارد زير، موافق خروج باز شوند:

  هاي خروج. درهاي واقع در دوربندي الف)
  درهاي واقع در فضاهاي پرمخاطره. ب)
  نفر و بيشتر. 50ها و فضاهاي با تراكم  درهاي مربوطه به اتاق )پ
وابط اختصاصـي  اي قائم يـا گـردان، چنانچـه در بخـش ضـ      درهاي كشويي افقي، كركره  5- 2- 4- 1- 3
هاي خروج بر حسب نوع تصرف استفاده از آنها مجاز اعالم شود، بايد حسب مورد با ضوابط عمـومي   راه

  اين بخش مطابقت داشته باشد. 
هاي خروج بايد طوري طرح، ساخته، نصـب و تنظـيم شـوند كـه در      درهاي واقع در راه  6- 2- 4- 1- 3

سـاني و فوريـت قابـل بـاز شـدن بـوده و هـيچ عامـل         تمام اوقات استفاده از بنا از سـمت داخـل بـه آ   
  موقع يا فرار متصرفان نشود. هاي مانند قفل، كلون، كشو و غيره مانع خروج ب بازدارنده

شود، بايد از انواع ساده انتخـاب شـده و بـاز     بيني مي درمواردي كه براي درها قفل پيش  7- 2- 4- 1- 3
همچنين هر متصرف بايد بتواند بدون نياز به كليـد   كردن آن مهارت و تالش خاصي الزم نداشته باشد.

ها، از ايـن   هاي بيروني ساختمان يا وسيلة ديگر، آن را از داخل به فوريت باز كند. درهاي واقع در جداره
  توانند قفل كليد خور داشته باشند، مشروط بر آنكه: قاعده مستثني بوده و مي

بنا، قفل نباشند و تدابير الزم براي اطمينان از ايـن منظـور    تا حد امكان در تمام اوقات استفاده از )الف
  اتخاذ شده باشد.

اي قرارگيرد  گونه ترين فاصله به در مواقع قفل بودن درها، هر كليد همواره بر روي قفل يا در نزديك )ب
واقـع  قفل را باز كند. به غيـر از درهـاي    كه هر متصرف در هنگام خروج، آن را يافته و بتواند سريعاً

توان از درهاي با قفل كليد خـور اسـتفاده    ها، در ساير موارد نيز مي هاي بيروني ساختمان در جداره
د، مشروط بر آنكه قفل و كليد از نوعي انتخاب شوند كه در مواقع قفل بودن در، كليد را نتوان از كر

  قفل خارج كرد.  
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هـاي   ط براي درهاي خروج واقع در خانهنصب و استفاده از يك كلون يا زنجير ايمني فق  8- 2- 4- 1- 3
هـاي هتـل، متـل، مسـافرخانه و نظـاير آن       يك يا دو خانواري و واحدهاي مسكوني مستقل، مانند اتاق

از كف تمام شده نصب شـود و بـاز    ميليمتر 1200مجاز است، مشروط بر آنكه كلون در ارتفاع حداكثر 
  كردن آن نيازي به كليد نداشته باشد.

چفت، بست و جزئيات اجرايي درهاي دو لنگه واقع در راه خروج بايد چنـان باشـد كـه      9- 2- 4- 1- 3
طور مسـتقل قابـل    هبراي باز شدن هر لنگه، نيازي به باز كردن لنگه ديگر نبوده و هر كدام از لنگه ها، ب

  باز شدن باشند.
هـاي   ي از خـروج هاي خروج يـا برخـ   درهاي خود بسته شو، مانند درهاي دوربند پلكان  10- 2- 4- 1- 3

در بناهايي كه محتويات آنها كـم مخـاطره    گاه در وضعيت باز نگهداشته شوند. استثنائاً افقي، نبايد هيچ
تـوان از نـوع    يا معمولي باشد و نيز در هر مورد كه مقام قانوني مسـئول تشـخيص دهـد، درهـا را مـي     

و  ن آنها مورد تائيـد قـرار گيـرد   د، مشروط بر آنكه نظام خودكار بسته شدكرخودكار بسته شو انتخاب 
  داراي شرايط زير باشند:

  شود. ها محاسبه مي عرض درها از روش دو سوم ظرفيت خروج پله )الف
  درها نبايد با مسير ترافيك معبر عمومي تداخل داشته باشند. )ب
از نصـف  اي انتخاب شود كه حداكثر بازشو در به سمت داخل پله كمتـر   گونه عرض در پلكان بايد به )ج

  ميليمتر باشد. 180عرض پله را اشغال نمايد و فاصله بين دستگيره و در نبايد بيشتر از 
  
  درهاي گردان  11- 2- 4- 1- 3

درهاي گردان بايد از لحاظ ساخت، چگونگي نصب، حداكثر تعداد چرخش در دقيقه، عرض مفيد  - الف
  و ساير مشخصات، مورد تائيد مقام قانوني مسئول باشند.

  هاي خروج، استفاده از درهاي گردان مشروط به رعايت ضوابط زير خواهد بود: اهدر ر - ب
  هاي خروج بر حسب نوع تصرف، مانع نصب اينگونه درها نباشد. ضوابط خاص راه - 1- ب
درصد كل عرض خـروج الزم   50حداكثر عرض خروج اختصاص يافته به درهاي گردان از  - 2- ب

  بيشتر نشود.
  نفر درنظر گرفته شود. 50گردان، حداكثر  ظرفيت خروج هر در - 3- ب
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  اي واقع نشده باشد. پله متري از دو انتهاي پائيني يا بااليي، هيچ راه 3در فاصله  - 4- ب
متري هر در گردان در همان ديوار، يك در لـواليي بـا همـان عـرض      3در فاصله حداكثر  - 5- ب

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

  هاي قائم ها و شبكه درهاي كشويي افقي، كركره  12- 2- 4- 1- 3
هاي ايمني با ريـل قـائم، در    ها و شبكه نصب درهاي كشويي با ريل افقي و همچنين درها، كركره - الف

  هايي كه بخشي از راه خروج به شمار آيند، مشروط به رعايت ضوابط زير خواهد بود: درگاه
در تمام اوقات تصرف، از هر دو طرف به راحتي قابل بـاز شـدن باشـند و چنانچـه عمـوم       - 1- الف

باز ثابت شوند. البته درهاي كشـويي   كنند، به وضعيت كامالً مردم در بنا رفت و آمد مي
باشـند و درهـاي واقـع در     شو كه داراي سـاعت محافظـت حريـق مـي     افقي خود بسته

  ين قاعده مستثني خواهند بود.هاي يك يا دو خانواري، از ا خانه
شـود، بـيش از نصـف عـرض كـل       بينـي مـي   درمواردي كه دو يا چنـد راه خـروج پـيش    - 2- الف

  اي قائم اختصاص داده نشود. هاي خروج به درهاي كشويي افقي يا كركره درگاه
  كنند، نصب نشوند. نفر را تخليه مي 50هايي كه بيش از  درهاي كشويي افقي در درگاه - 3- الف

اي قائم از سمت داخل، به راحتـي و   درهاي كشويي افقي از هر دو طرف و درهاي كركره - 4- لفا
  بدون نياز به وسيله خاص، قابل باز شدن باشند. 

شـود (ماننـد    در تمام مواردي كه از نيروي برق براي باز و بسته شدن در اسـتفاده مـي    13- 2- 4- 1- 3
اي طرح، نصب  گونه ي پادري فشاري و غيره)، در بايد بهدرهاي مجهز به سلول فتوالكتريك، درهاي دارا

  و نگهداري شود كه درصورت قطع برق، به روش معمولي و به راحتي قابل باز و بسته شدن باشد.
در مواردي كه از نظام مركزي كنترل كننده بـراي بـاز و بسـته كـردن همزمـان درهـا         14- 2- 4- 1- 3

متفاوتي خواهند بود كه توسط مقـام قـانوني مسـئول     بعضاً شود، درهاي خروج تابع ضوابط استفاده مي
  تعيين خواهد شد.

در هر مورد كه مطابق ضوابط اين مقررات، نصب درهاي گردان مجاز اعالم شده باشـد،    15- 2- 4- 1- 3
طرفـه اشـخاص مـورد     هاي گردان يا ساير وسايل مشابهي كه براي كنترل عبور يك نصب كنترل كننده

ـ      ،نداستفاده قرار گير موقـع   هنيز مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه موقعيت آنها مـانع خـروج يـا فـرار ب
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كنندة  صورت آزاد و موافق خروج انجام گيرد. به هر صورت، هر كنترل متصرفان نباشد و چرخش آنها به
متصرف به كار گرفته شود و كل عرض خـروج اختصـاص داده شـده بـه      50گردان نبايد براي بيش از 

  درصد كل عرض خروج الزم بيشتر باشد. 50ها و ساير درهاي گردان نبايد از  كنندهكنترل 
  

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

توانـد راهـي باشـد     ج افقي ميدر يك تراز واقع شده باشد. خرو يا در همان بنا كه سطح كف آنها تقريباً
كه با عبور از ميان موانع حريق يا با دور زدن حريق از طريق گذرگاه خروج به مكاني امن در همان بنـا  

ـ   همسطح باشند و ثانياً آن دو بخش تقريباً منتهي شود، مشروط بر آنكه اوالً عنـوان   هآن مكان بتوانـد ب
و دود ناشي از وقوع حريق در بخش ديگـر و تمـام    يك فضاي محافظت شده، ايمني كافي دربرابر آتش

  هاي واقع در آن بنا را تأمين كند. بخش
عنوان جانشـين   هتواند ب هاي خروج هر بنا، خروج افقي مي در طرح و محاسبه ظرفيت راه  2- 3- 4- 1- 3

يبراه هاي خروج بنا (پلكان، شـ  ، مشروط بر آنكه ظرفيت ديگر راهشودبراي بخشي از راه خروج استفاده 
درصد كل ظرفيت راه خروج مورد نياز تمام بنا كمتـر   50شوند) از  هايي كه به بيرون بنا باز مي و درگاه
  نباشد.

هر بخش از بنا و هر منطقة حريق در داخل بنا كه به يك خـروج افقـي مربـوط گـردد،       3- 3- 4- 1- 3
ج يا درگاه منتهي بـه بيـرون   بايد دست كم داراي يك خروج ديگر غير از خروج افقي، مانند پلكان خرو

عنـوان بخشـي از منطقـة حريـق مجـاور كـه        هصورت منطقة حريق مورد نظر ب بنا نيز باشد، در غير اين
  داراي پلكان يا درگاه خروج منتهي به بيرون است، محسوب خواهد شد.

عبـور   اي طرح و تنظيم شـود كـه از هـر دو طـرف آنهـا راه      گونه هاي افقي بايد به خروج  4- 3- 4- 1- 3
هاي منتهي بـه بيـرون بنـا در طـرف ديگـر       پيوسته و قابل دسترسي تا يك پلكان خروج يا ديگر خروج

  فراهم باشد.
هـاي افقـي بايـد بـراي تمـام       دهي در هـر يـك از دو طـرف خـروج     مساحت فضاي پناه  5- 3- 4- 1- 3

 3/0ر، دسـت كـم   متصرفان هر دو طرف تكافو نمايد. به اين منظور، در هر طرف بايـد بـه ازاي هـر نفـ    
  مترمربع مساحت خالص در نظر گرفته شود.
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يـك   در تمام اوقاتي كه يكي از فضاهاي طرفين خروج افقي تحت تصرف قرار دارد، هيچ  6- 3- 4- 1- 3
  شود، نبايد قفل باشد. از درهايي كه باعث دستيابي متصرفان هر طرف به فضاهاي سمت ديگر مي

در يك طرف ديـوار مـانع حريـق بـه فضـاي طـرف ديگـر و        براي خروج افقي از فضايي   7- 3- 4- 1- 3
بالعكس، چنانچه از درهاي لواليي استفاده شود، بايد دو بازشو در كنار هم درنظر گرفته شوند و هريـك  

  از درها فقط در جهت خروج عمل كنند.
هاي واقع در دو طرف خروج افقي، اختالف سطح وجود داشـته باشـد،    چنانچه بين كف  8- 3- 4- 1- 3
  پله در اين موارد ممنوع است. ها بايد فقط با شيبراه به هم مربوط شوند. طرح و اجراي راه فك

  
  پله و پلكان   راه  4- 4- 1- 3
هايي كه در راه خروج واقع شوند، چه در داخل و چه در خارج بنـا،   ها و پلكان پله تمام راه  1- 4- 4- 1- 3

كـه تـابع   - هاي تجمعـي   ها در تصرف يف صندليهاي واقع در راهروهاي دسترسي به رد به استثناي پله
  بايد با ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشند.  - ضوابط خاص خود هستند

بايد داراي ساختاري پايدار و ثابـت باشـند.    ،هايي كه در راه خروج واقع شوند تمام پلكان  2- 4- 4- 1- 3
  يابد.ها و پاگردها نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش  پله عرض راه

ها بايد از يك جنس و بـا يـك نـوع پرداخـت بـوده و تمـام تـدابير الزم         پاخور تمام پله  3- 4- 4- 1- 3
  د.شومنظور ممانعت از لغزندگي روي سطح آنها اتخاذ  به
عرض مفيد داشته باشـد، مگـر آنكـه مجمـوع      ميليمتر 1100هر راه پله بايد دست كم   4- 4- 4- 1- 3

نفر باشـد كـه در آن صـورت عـرض      50اده كننده از راه پله كمتر از تعداد متصرفان تمام طبقات استف
 2050كاهش داده شود. همچنين هر راه پلـه بايـد دسـت كـم      ميليمتر 900تواند به حداقل  مفيد مي
 3700تا سقف باالي خود ارتفاع داشته و بين هر دو پاگرد متـوالي آن، حـداكثر فاصـلة قـائم      ميليمتر
  باشد. ميليمتر

خواهد بود و هر كف پله بايد حداقل  ميليمتر 100و حداقل  180ارتفاع هر پله حداكثر   5- 4- 4- 1- 3
درصد شيب داشـته باشـد. حـداكثر اخـتالف يـا رواداري مجـاز بـين         2پاخور و حداكثر  ميليمتر 280
رد هـاي واقـع بـين دو پـاگ     و درمورد تمام پلـه ميليمتر  5هاي هر دو كف يا هر دو ارتفاع متوالي،  اندازه

رو  اي بـه سـطح شـيبدار، ماننـد كـف پيـاده       خواهد بود. در مواردي كه پله ميليمتر 10 متوالي مجموعاً
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به ازاي هر متر طول پلـه خواهـد    ميليمتر 80منتهي شود، اختالف ارتفاع مجاز بين دو سر آن حداكثر 
  بود.

ز اسـت كـه حـداقل    هاي خروج درصـورتي مجـا   هاي قوسي در راه طرح و استفاده از پله  6- 4- 4- 1- 3
و انـدازه   ميليمتر بوده 280ترين قسمت،  ي از باريكميليمتر 300اندازه كف (پاخور) هر پله در فاصله 

  تر پله از دو برابر عرض آن كمتر نباشد. شعاع قوس كوچك
نفـر مجـاز خواهـد بـود،      5هاي خـروج بـراي حـداكثر     هاي مارپيچ در راه استفاده از پله  7- 4- 4- 1- 3

  آنكه با رعايت ضوابط زير طرح شوند:مشروط به 
  كمتر نباشد. ميليمتر 650عرض مفيد پله از  الف)
  بيشتر نباشد. ميليمتر 240ارتفاع هر پله از  ب)
  كمتر نباشد. ميليمتر 2000پله) از  ارتفاع مفيد روي پله (قد راه )پ
 200ت پلـه، حـداقل   تـرين قسـم   از باريـك  ميليمتـري  300اندازه كف (پاخور) هر پله، در فاصـله   )ت

  باشد. ميليمتر
  د.نها يك شكل و يك اندازه باش تمام كف پله )ث
بايد در هر دو طـرف داراي نـرده    15به  1هاي واقع در راه خروج با شيب بيش از  پلكان  8- 4- 4- 1- 3

از عرض مفيد خود، دسـت   ميليمتر 750هاي عريض بايد به ازاي هر  انداز باشند. همچنين پلكان دست
هاي يك يا دو خانواري  هاي واقع در خانه پلكان انداز داشته باشند. استثنائاً ر يك سمت نرده دستكم د

  توانند فقط در يك سمت نرده داشته باشند. و ساير واحدهاي مسكوني كوچك مي
، بايد مطـابق  شوندعنوان خروج استفاده  ههاي داخلي و خارجي بنا، چنانچه ب تمام پلكان  9- 4- 4- 1- 3

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

 هاي ذيل مجاز است:   دودبند كردن پلكان داخلي يا تامين فضاي دوربند با يكي از روش  10- 4- 4- 1- 3

در اين روش بايد حداقل عرض پـيش ورودي در مسـير    استفاده از پيش ورودي با تهويه طبيعي: الف)
باشد. اين عرض نبايد كمتر از عرض كريـدور يـا درورودي منتهـي بـه آن      ميليمتر  1800پيمايش 

(هركدام كه بيشتر است) درنظر گرفته شود. مقاومت حريـق در ورودي از پـيش ورودي بـه پلكـان     
يم ساعت باشد. در ضمن درها بايد دودبنـد و  دقيقه و از واحدها به پيش ورودي حداقل يك و ن 20

  شو باشند. خود بسته شو يا خودكار بسته
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در اين روش از بالكن براي ارتباط پلكان داخلي با واحدها استفاده از بالكن با تهويه طبيعي:  )ب
متري ديوار مقاوم  3پناه و رعايت فاصله  هاي جان شود، كه در اين صورت نصب حفاظ استفاده مي

ق تا در ورودي بالكن به پيش ورودي الزامي است. مقاومت حريق در ورودي از پيش ورودي به حري
پلكان يك و نيم ساعت و از واحدها به پيش ورودي حداقل يك ساعت باشد. در ضمن درها بايد 

  دودبند و خود بسته شو يا خودكار بسته شو باشند.
 1100ين روش بايـد حـداقل عـرض پـيش ورودي     در ااستفاده از پيش ورودي با تهويه مكانيكي:  )ج

 1800ميليمتر بوده و فاصله در ورودي واحد به پيش ورودي تـا دريچـه تهويـه مكـانيكي حـداقل      
دقيقه و از واحـدها بـه پـيش     20ميليمتر باشد. مقاومت حريق در ورودي از پيش ورودي به پلكان 

بنـد و خـود بسـته شـو يـا خودكـار       ورودي حداقل يك و نيم ساعت باشد. در ضمن درها بايد دود
  شو باشند. بسته

 2طبقـه،   3هاي بيش از  مقاومت حريق ديوارهاي پلكان و پيش ورودي براي ساختمان  11- 4- 4- 1- 3
طبقه يك ساعت درنظر گرفته شود. مقاومت حريق در ورودي از پـيش ورودي بـه    3ساعت و كمتر از 

ل نيم ساعت باشد. ضمناً درها بايـد دودبنـد و خـود    دقيقه و از واحدها به پيش ورودي حداق 20پلكان 
  بسته شو يا خودكار بسته شو باشند.

مترمربع كمتر باشـد و   5/1مساحت قسمت باز ديوار پيش ورودي به فضاي باز نبايد از   12- 4- 4- 1- 3
 متر كمتر باشد. 6طول اين ديوار در مجاورت فضاي باز نبايد از 

ميليمتر نتوانـد از   100اي به قطر  اي باشد كه كره گونه پناه بايد به هاي جان فاصله ميله  13- 4- 4- 1- 3
  آن عبور كند.

 750پناه پشـت بـام حـداقل     هاي خارجي و داخلي و جان انداز نرده در پله ارتفاع دست  14- 4- 4- 1- 3
  ميليمتر باشد.

رابر حريق با هاي خارجي بايد از بخش داخلي ساختمان توسط ساختار مقاوم درب پلكان  15- 4- 4- 1- 3
هاي داخلي با بازشوهاي مقاوم حريق ثابت يا خود بسـته شـو جـدا     همان مقاومت مورد نياز براي پلكان

 تواند تا يك ساعت كاهش يابد: گردند. به استثنا موارد ذيل كه ميزان مقاومت آنها مي

ور از هـم سـرويس   پلكان خارجي به يك خروج خارجي (مانند بالكن) با دو پله يا شيب راه د :1تبصره 
 دهد.   مي
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پلكان خارجي حداكثر به دو طبقه كه يكي از آنها طبقه تخليه خروج بوده و داراي پلـه دوم  : 2تبصره 
 دهد.   باشد، سرويس مي دور نيز مي

طبقه كه يكـي از آنهـا طبقـه تخليـه      3هاي موجود، پلكان خارجي حداكثر به  در ساختمان: 3تبصره 
  دهد. وم دور نيز باشد، سرويس ميخروج باشد و داراي پله د

صورت كامل تمام بنا به شبكه بارندة تاييد شده تجهيز شـده   هاي موجود كه به در ساختمان: 4تبصره 
 است.

متري از پلكان خارجي از هر طرف، ديوارهـا بايـد سـاختار     3در فاصله افقي و عمودي   16- 4- 4- 1- 3
  رم ساعت مقاوم حريق داشته باشند.  يك ساعت مقاوم حريق و پنجره ها ساختار سه چها

كه در ورودي واحدها در سطح زيرين پلكـان خـارجي قـرار گيـرد، مقاومـت       درصورتي  17- 4- 4- 1- 3
طبقـه   3ساعت مقاوم حريق و در كمتر از  5/1طبقه با ساختار  3هاي بيش از  حريق آنها در ساختمان

 ساعت مقاوم حريق درنظر گرفته شود. 1بايد با ساختار 

صورت افقي از هـر طـرف پلـه     ها را فراهم نمايد و به ساختار سقف بايد حفاظت زيرپله  18- 4- 4- 1- 3
 متر نباشد.   3كمتر از 

اي طراحي و اجرا شود كه جمع شدن آب در سـطوح پلكـان    گونه پلكان خارجي بايد به  19- 4- 4- 1- 3
  به حداقل برسد.

 درصد باز باشد. 50يزان پلكان خارجي بايد حداقل از يك طرف به م 20- 4- 4- 1- 3

اي طراحي و اجرا شود كـه موجـب    گونه متر بايد به 11پلكان خارجي با ارتفاع بيش از   21- 4- 4- 1- 3
وحشت متصرفين هنگام فرار نگردد. به اين منظور استفاده از ديوارهـاي بـدون امكـان ديـد بـا ارتفـاع       

هاي با  متر استفاده از حفاظ 11متر از ميليمتر الزامي است. درخصوص پلكان با ارتفاع ك 1200حداقل 
  ميليمتر با قابليت ديد مجاز است. 750ارتفاع 

 

  هاي فرار    و پلكان  پله راه  5- 4- 1- 3
 عنوان خروج اصـولي ندارنـد و   ههاي فرار، اعتباري ب براساس ضوابط اين دستورالعمل، پله  1- 5- 4- 1- 3

  مسئول مجاز خواهد بود.صرفاً براي بناهاي موجود و با تائيد مقام قانوني 
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يك از اعضاي آن قابل  هاي جديد به عنوان مسير خروج و هيچ هاي فرار در ساختمان پله  2- 5- 4- 1- 3
قبول نيست، ولي استفاده از آن براي بناهاي موجود با شرايط ذيل و با تائيد مقام قانوني مسئول مجـاز  

 باشد. مي

  باشد:  الف مي- 4- 1- 3ابعاد پلكان فرار به شرح جدول   3- 5- 4- 1- 3
  

 ابعاد پلكان فرار  الف- 4- 1- 3جدول 

  ساختمان استاندارد ساختمان كوچك 
  ميليمتر 560  ميليمتر 450  عرض قابل قبول پله

  ميليمتر 230  ميليمتر 300  ارتفاع پله
  ميليمتر 230  ميليمتر 150  عرض پاخور پله
  اشد.تواند حفره حفره ب مصالح جامد مي  فلزي  جنس پاخور پله

  مجاز  مجاز  دسترسي از طريق پنجره
  مجاز  مجاز  دسترسي از طريق در لوالئي

 نفر در هر طبقه باشد. 10در اين جدول مقصود از ساختمان كوچك ساختماني است كه ظرفيت پلكان آن كمتر از  
  فر در هر طبقه باشد.ن 20در اين جدول مقصود از ساختمان استاندارد ساختماني است كه ظرفيت پلكان آن حداكثر  

  
  روهاي متحرك هاي برقي و پياده پله  6- 4- 1- 3
روهاي متحرك، جـزو   ها و پياده هاي برقي و كف هها و پل براساس ضوابط اين مقررات، پله  1- 6- 4- 1- 3

  شوند. راه خروج محسوب نمي
  

  ها   شيبراه  7- 4- 1- 3
در داخل و چه در خارج بنا، بايد با  هايي كه در راه خروج واقع شوند، چه تمام شيبراه  1- 7- 4- 1- 3

  ضوابط اين بخش مطابقت داشته باشند.
گيرد، براي  حداكثر شيب مسير شيبراه كه به عنوان خروج مورد استفاده قرار مي  2- 7- 4- 1- 3

  است. 12به  1هاي جديد  ساختمان
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واردي كـه  عرض مفيد داشته باشـد، مگـر در مـ    ميليمتر 1100هر شيبراه بايد حداقل   3- 7- 4- 1- 3
 ميليمتـر  750توانـد تـا    مقام قانوني مسئول، عرض كمتري را مجاز بداند، در آن صورت عرض راه مـي 

  كاهش داده شود.
هاي واقع در داخل و خارج بنا، چنانچه خروج محسوب شوند، بايـد هماننـد    تمام شيبراه  4- 7- 4- 1- 3

داده شـده، دوربنـدي، مجزاسـازي و     هـا شـرح   پلـه  ها و راه درمورد پلكان 9- 4- 4- 1- 3آنچه كه در بند 
ها و پاگردهاي بين آنها بايد داراي ساختاري ثابت و پايـدار و كفـي محكـم،     محافظت شوند. اين شيبراه

  يكپارچه، غيرمشبك و غيرلغزنده باشند.
ها و پاگردهاي آنها نبايد در هيچ قسـمت از طـول مسـير خـروج، كـاهش       عرض شيبراه  5- 7- 4- 1- 3

  هر پاگرد بايد دست كم برابر با عرض شيبراه درنظر گرفته شود. يابد. طول و عرض
  گير داشته باشد.  بايد در هر دو طرف نرده، دست 15به  1هر شيبراه با شيب بيش از   6- 7- 4- 1- 3
عنوان بخشي از مسير خروج در نظر گرفته شـود، بايـد شـرايط ذيـل را      اگر شيب راه به  7- 7- 4- 1- 3

  تامين نمايد:
  

  د شيب به شرح زير باشد:ابعاالف) 
  مترسانتي 180       حداقل عرض مفيد شيبراه           

  12به  1     حداكثر شيب
  48به  1         حداكثر شيب عرضي

  ميليمتر 760        حداكثر ارتفاع يك شيبراه           
    ميليمتر است. 560هاي صنعتي حداقل عرض مفيد شيب راه معادل  در كاربري  8- 7- 4- 1- 3
ساختار شيبراه بايد از نوع دائمي و مناسـب بـوده و از مصـالح غيرسـوختني و محـدود        9- 7- 4- 1- 3

  استفاده گردد.  
  كف شيبراه بايد فاقد حفره باشد.   10- 7- 4- 1- 3
 48به  1ها بايد پاگرد با شيب حداكثر  ابتدا و انتهاي هر شيبراه و محل بازشو به شيبراه  11- 7- 4- 1- 3

 وجود داشته باشد.

 عرض هر پاگرد شيبراه نبايد از عرض شيبراه كمتر باشد.  12- 7- 4- 1- 3

 متر نبايد بيشتر باشد. 5/1طول شيبراه در مسيرحركت از   13- 7- 4- 1- 3
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 عرض شيبراه در تمام طول مسير به هيچ عنوان نبايد كاهش يابد.  14- 7- 4- 1- 3

هـاي خـارجي    در شـيبراه  هاي جان پناه و ديوارهاي جان پناه (مانع ديـد)  نصب حفاظ  15- 7- 4- 1- 3
  مانند پلكان داخلي و خارجي است.

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

طور مشخص استفاده از آنها بالمانع اعالم شود.  ههاي خروج برحسب نوع تصرف، ب ضوابط اختصاصي راه
  هاي فرار به هر حال بايد مود تائيد مقام قانوني مسئول قرارگيرند. رسرهس
، در تمام موارد منوط به تائيد "هاي الزامي خروج" جاي ن سرسره فرار بهكردجانشين   2- 8- 4- 1- 3

ها در اين مقررات خواهد بود.  مقام قانوني مسئول و رعايت تمام مقررات عمومي مربوط به خروج
  نفر درنظر گرفته شود. 60ه فرار براي حداكثر همچنين هر سرسر

درصـد كـل    25هـاي فـرار نبايـد بـيش از      در هر بنا و در هر بخش از يك بنا، سرسـره   3- 8- 4- 1- 3
هـاي   هاي الزامي را به خود اختصاص دهند، مگر آنكـه در بخـش ضـوابط اختصاصـي راه     ظرفيت خروج

  شد.گونة ديگري تصريح شده با خروج برحسب نوع تصرف، به
  

  هاي خروج   ظرفيت راه  5- 1- 3
ظرفيت راه خروج در هر طبقه، هر بخش از يك بنا و هر فضاي مجـزا و مشـخص كـه بـه       1- 5- 1- 3

تصرف انسان درآيد، بايد براي تمام متصرفان (بار متصرف) همان طبقه، بخش يـا فضـا درنظـر گرفتـه     
ين منظور، بار متصـرف  ه اكافي باشد. ب كننده از راه خروج مناسب و شود و براي تعداد اشخاص استفاده

طور كلي هر فضا، نبايد از حاصل تقسيم مسـاحت يـا    هيا تعداد متصرفان هر بنا، هر بخش از يك بنا و ب
  زيربناي اختصاص يافته به آن فضا بر واحد تصرف همان فضا كه بـه مترمربـع بـه ازاي نفـر در جـدول     

  .الف مشخص شده، كمتر درنظر گرفته شود- 5- 1- 3 
صـورت اعـداد    هدر مواردي كه در جدول براي يك نوع تصرف، مساحت ناخالص و مساحت خالص ب     

جداگانه ارائه شده، براي تعيين بار متصرف بايد در محاسبات، عدد مربوط به مسـاحت ناخـالص بـراي    
ـ  طـور مشـخص بـه آن تصـرف اختصـاص       هكل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص براي سطحي كه ب

  د، انتخاب شود.ياب مي
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  واحد تصرف در بناهاي مختلف (برحسب مترمربع به ازاي هر نفر)  الف- 5- 1- 3جدول 
 واحد تصرف به ازاي هر نفر  نوع تصرف

    تصرف تجمعي

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

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

 ميليمتر به ازاي هر نفر 445 مراكز تجمعي كه محل نشستن به صورت سكو يا نيمكت است

 تعداد صندلي ثابت هاي با صندلي ثابت مكان

 هاي انتظار سالن

 3/9 ها آشپزخانه

 3/9 انبار كتابخانه

 مترمربع سطح خالص 6/4 سالن مطالعه كتابخانه

 مساحت سطح آب  6/4 هاي شنا استخر

 8/2 محوطه كنار استخر 

 6/4 سالن ورزش با تجهيزات

 4/1 سالن ورزش بدون تجهيزات

 6/4 زمين اسكيت

 متر مربع سطح خالص 4/1 ها  سن

 تصرف آموزشي

 مترمربع سطح خالص 9/1 هاي درس  كالس

 رمربع سطح خالصمت 6/4 اي (شغلي) هاي حرفه ها و مكان ها، آزمايشگاه مغازه

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

 تصرف درماني

 3/22 مراكز درمان بيماران 

 1/11 مراكز درمان بيماران بستري 

 3/9 مراكز درمان سيار

 1/11 ها و مراكز بازپروري زندان

 تصرف اقامتي

 6/18 ها  ها و خوابگاه هتل

 6/18 ها آپارتمان
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 6/18 ها پانسيون

 3/9 تصرف اداري (به غير از مورد زير)

 7/3 برج كنترل ترافيك هوائي 

 تصرف انباري

 -  انبارها

 9/27 انبار مؤسسات تجاري

 5/46 انبار ساير مؤسسات

 تصرف تجاري

 8/2 مراكز تجاري هم سطح خيابان

 7/3 مراكز تجاري كه به دو يا چند طبقه خيابان دسترسي دارند

 8/2 مراكز تجاري در طبقات زير طبقه خيابان 

 6/5 مراكز تجاري در طبقات باالي طبقه خيابان 

 3/9 شوند طبقات يا بخشي از از طبقات كه صرفاً براي امور اداري استفاده مي

هايي كه جهت تخليه، بارگيري و انبار استفاده شده و  طبقات يا قسمت
 9/27 شوند به روي عموم باز نمي

  بازارچه 
هر فضاي قابل استفاده با واحد تصرف 

  كاربري خودش محاسبه گردد
 28/0 فضاي امن درمسير خروج

  
هاي خروج طبقات  گاه در طول مسير كاهش يابد و چنانچه راه ها نبايد هيچ ظرفيت خروج  2- 5- 1- 3

خروج حاصله نبايد از مجموع اي مياني به هم مربوط و با هم ادغام شوند، ظرفيت  باال و پائين، در طبقه
  هاي آن دو راه كمتر درنظر گرفته شود. ظرفيت

  
در هـر   گيري شـود. اسـتثنائاً   ترين بخش مسير اندازه عرض مفيد راه خروج بايد در باريك  3- 5- 1- 3

تر  آمدگي در ارتفاع پائين (در حد نرده دستگير يا پائين پيش ميليمتر 100طرف مسير خروج، حداكثر 
  تواند جزو عرض مفيد درنظر گرفته شود. ياز آن) م
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، بايـد  4- 1- 3هـا و اجـزاي مختلـف راه خـروج، مشـروح در بنـد        عرض هريك از قسـمت   4- 5- 1- 3
  ب تعيين شود.- 5- 1- 3براساس ظرفيت خروج مندرج در جدول 

  
  به ازاي هر نفر) ميليمتر( راه خروج برحسب نوع تصرف و چگونگي مسير ظرفيت  ب- 5- 1- 3جدول 

  ها با مسير افقي يا شيبدار ساير خروج هاي خروجپله و پلكانراه فضا يا تصرفنوع 
  ها ها و پانسيون روزي شبانه

  مراقبتي و بازداشتي (تحت نظر)
  مجهز به شبكه بارنده - مراقبت تندرستي 
  بدون شبكه بارنده - مراقبت تندرستي 

  پرمخاطره
  انواع ديگر تصرف

10  
8  
8  
15  
18  
8  

5  
5  
5  
13  
10  
5  

  
ظرفيت هر راهروي دسترس خروج، عبارت است از حاصل تقسيم بار متصـرف آن راهـرو     5- 5- 1- 3

هر حـال ظرفيـت هـر راهـروي دسـترس      درشود. ولي  هايي كه راهرو به آنها منتهي مي بر تعداد خروج
  مربوط به خود كمتر باشد. "خروج"خروج نبايد از ظرفيت 

  
كمتـر درنظـر گرفتـه شـود،      ميليمتـر  900نبايد از هاي خروج  يك از دسترس عرض هيچ  6- 5- 1- 3

گونه ديگري تصريح شده باشد. همچنين در تمام مـواردي كـه دو يـا چنـد      مگرآنكه در اين مقررات به
دسترس خروج به يك خروج منتهي شوند، عرض هر دسترس بايد متناسب با بار متصـرف مربـوط بـه    

  خود درنظر گرفته شود.
  
اي طراحي شود كـه در صـورت مسـدود     گونه سير خروج قرار دارند بايد بهپلكاني كه در م  7- 5- 1- 3

  درصد كاهش نيابد. 50شدن يكي از پله ها ظرفيت خروج بيش از 
  
  براي محاسبه حداقل عرض پله بايد در ابتدا بار تخليه تجميعي محاسبه گردد.  8- 5- 1- 3

  گردد. ي از طبقات باال محاسبه ميشود، بار تخليه تجميع اگر تخليه به سمت پائين انجام مي الف)
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  گردد. شود، بار تخليه تجميعي از طبقات پائين محاسبه مي اگر تخليه به سمت باال انجام مي ب)
  گردد.   ج محاسبه مي- 5- 1- 3حداقل عرض پلكان از جدول ج) 

  
ج  حداقل عرض پلكان از نظر بار تجميعي- 5- 1- 3جدول   

  بار تجميعي پلكان عرض پلكان
  نفر 2000كمتر از   يمترسانت 110
  نفر و بيشتر 2000  سانتيمتر140

  
  هاي خروج الزامي    حداقل تعداد راه  6- 1- 3
 2براساس ضوابط اين مقررات، هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا بايد دست كم   1- 6- 1- 3

راه خـروج دوم را   راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد، مگر در مواردي كـه ايـن مقـررات اسـتثنائاً    
  الزامي نداند.

  
نفر باشد،  1000تا  500هايي از آنها بين  يا بخش هر طبقهدر هر بنا، چنانچه بار متصرف   2- 6- 1- 3

 4نفر، حـداقل   1000راه خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و براي بار متصرف بيش از  3حداقل 
  شود. بيني پيشراه خروج مستقل و دور از هم بايد 

  
هاي هر طبقه، رعايت بار متصرف همان طبقه تكافو خواهد كـرد،   در محاسبه تعداد خروج  3- 6- 1- 3

هاي هـر   ها در طول مسير خروج كاهش نيابد. به عبارت ديگر، تعداد خروج مشروط بر آنكه تعداد خروج
  هاي الزم براي طبقات باالتر از خود كمتر نباشد. طبقه از تعداد خروج

  
  هاي خروج    گونگي استقرار راهچ  7- 1- 3
در هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنا كه دو خروج مجـزا از هـم طراحـي شـود،       1- 7- 1- 3

تـرين قطـر آن طبقـه يـا آن بخـش باشـد.        ها بايد حداقل برابر با نصف انـدازة بـزرگ   فاصلة بين خروج
هـاي دوربنـدي    درمورد آن گروه خـروج  ها انجام شود، مگر گيري بايد در خط مستقيم بين خروج اندازه
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 ها اسـتثنائاً  كه در آن موارد، فاصله بين خروج ،شده كه توسط راهروهاي ارتباطي به هم مربوط هستند
  گيري شود. تواند در طول مسير راهرو اندازهمي

ـ    واحـد از خـروج   2در فضاها يا بناهايي كه داراي بيش از دو خروج باشـند، دسـت كـم          ا هـا بايـد ب
الذكر طراحي شوند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده، محافظت  مشخصات فوق

توانـد   مـي  گيري شود، استثنائاً طور مستقيم اندازه هها چنانچه ب كه در آن صورت فاصله بين خروج شود،
در موقعيتي قرارگيرند ها نيز بايد  قطر كلي طبقه يا سطح موردنظر كاهش يابد. ساير خروج يك سومتا 

  هاي ديگر كاسته نشود. كه درصورت مسدود شدن هريك توسط آتش و دود، از قابليت خروج
  
ساعت مقاوم حريق دوربندي و از  2هاي طرح قيچي چنانچه با ساختار غيرسوختني پلكان  2- 7- 1- 3

عنوان دو راه خـروج   به هاي موجود و با تاييد مقام قانوني مسئول صرفاً در ساختمانيكديگر جدا شوند، 
گيرند كه در اين موارد ايجاد هرگونـه روزنـه نفـوذي يـا بازشـوي ارتبـاطي بـين         مورد استفاده قرار مي

هـاي جديـد    گونه پلكـان در سـاختمان   دوربندها، حتي به صورت محافظت شده، مجاز نخواهد بود. اين
  گردند. عنوان يك راه خروج محسوب مي فقط به

  
اي طراحي شوند كه براي رسـيدن بـه يـك خـروج، عبـور از       گونه خروج بايد به مسيرهاي  3- 7- 1- 3

هاي خواب و فضـاهاي   ها، اتاق هاي بهداشتي، فضاهاي كاري، رختكن ها، انبارها، سرويس ميان آشپزخانه
  مشابهي كه درهاي آنها در معرض قفل شدن هستند، الزم نباشد.

  
اي طراحـي و آراسـته    گونـه  ها بايد بـه  ر به خروجمسيرهاي دسترسي خروج و درهاي منج  4- 7- 1- 3

وضوح قابل تشخيص باشند. نصب هرگونه ديوارپوش، پرده، آويـز، آينـه و نظـاير آنهـا روي      شوند كه به
  درهاي خروج ممنوع است.

  
  هاي خروج    روشنايي راه  8- 1- 3
روز كـه   اقعي از شـبانه مـو  اي طرح و تنظيم شود كه در گونه هاي خروج بايد به روشنايي راه  1- 8- 1- 3

درسـتي   طور مداوم و پيوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را بـه  بنا مورد تصرف است، روشنايي به
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هـاي خـروج در سـطح     راحتي طي كنند. حداقل شدت روشـنايي راه  تشخيص داده و مسير خروج را به
، پاگردها و پاي درهاي خروج نبايد كمتر ها پله ها، تقاطع كريدورها، راه اي از جمله گوشه كف هيچ نقطه

هاي تجمعي، در حين اجـراي تئـاتر يـا نمـايش فـيلم و اسـاليد، شـدت         لوكس باشد. در تصرف 10از 
  لوكس كاهش داده شود.   2تواند به حداقل  مي هاي دسترس خروج، استثنائاً روشنايي كف راه

  
اي باشد كه با خـارج شـدن    گونه ي بايد بهتعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نورپرداز  2- 8- 1- 3

  يك چراغ يا منبع روشنايي از مدار، هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي فرو نرود.
  
برق موردنياز براي روشنايي مسيرهاي خروج بايد از منبعي مداوم و مطمئن تأمين شـود.    3- 8- 1- 3

تـأمين بـرق بسـتگي يابـد، ايـن       درمواردي كه حفظ تداوم روشنايي مسيرهاي خروج به تعويض منبع
هاي خروج ايجاد نگردد. چنانچه  بيني شود كه وقفه محسوسي در روشنايي راه تعويض بايد طوري پيش

طور خودكار عمل نموده و وقفة ايجـاد شـده در    هشود، شبكه بايد ب از ژنراتورهاي اضطراري استفاده مي
  ثانيه بيشتر نشود. 10روشنايي، از 

  
ساعت، شدت روشـنايي مقـرر    5/1رهاي برق اضطراري بايد بتوانند به مدت حداقل ژنراتو  4- 8- 1- 3

  لوكس افت كند. 6تواند به  شده را تأمين كنند. پس از گذشت اين زمان، شدت روشنايي مي
  
سيستم روشنايي اضطراري بايد از نوع عملكرد پيوسته يا از نوع عملكـرد خودكـار بـدون      5- 8- 1- 3

  نتخاب شود.واسطه و خود تكرار ا
  
هاي خروج، از نيروي باطري كمك گرفته شود،  درمواردي كه براي روشنايي اضطراري راه  6- 8- 1- 3

  ها و چگونگي شارژ شدن آنها بايد به تائيد مقام قانوني مسئول برسد. نحوه طراحي سيستم، نوع باطري
  

  هاي خروج    گذاري راه عالمت  9- 1- 3
هاي تائيد شده كـه سـمت و جهـت دسـتيابي بـه       د با عالمتهاي خروج باي تمام دسترس  1- 9- 1- 3

آسـاني و   مشخص شوند، مگر آنكه خروج و مسير دسترسي بـه آن بـه   ،دهد خروج را با پيكان نشان مي
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اي انتخـاب شـود كـه فاصـله هـيچ       گونـه  فوريت، قابل ديدن باشد. تعداد و موقعيت اين عاليم بايـد بـه  
  متر بيشتر نشود. 30ين عالمت قابل مشاهده، از تر اي از دسترس خروج تا نزديك نقطه

  
هـاي بيرونـي، بايـد بـا      هاي هر بنا، به استثناي درهاي اصـلي واقـع در جـداره    تمام خروج  2- 9- 1- 3

هاي تائيد شده مشخص شوند. عالمت هر خروج بايد در موقعيتي نصب شود كه از تمام جهـات   عالمت
  آساني ديده شود. دسترسي به آن خروج به

  
اي كـه عبـارت    شو بايد از هر دو طرف با عالمت تائيد شـده  تمام درهاي حريق خود بسته  3- 9- 1- 3
  ، مشخص شوند.است روي آن نوشته شده "بسته نگه داريد - در حريق "
  
هـاي   كـاري  عاليم خروج بايد موقعيتي مناسب و رنگ و طرحي متضاد با تزئينات و نـازك   4- 9- 1- 3

آسـاني ديـده شـوند. هـيچ نـوع تزئينـات، مبلمـان،         ها داشته باشند تـا بـه   هداخلي و ساير عاليم و نشان
تجهيزات و تأسيسات نبايد مانع ديده شدن عاليم خروج شود. همچنين اسـتفاده از انـواع نـورپردازي،    

كه روشنايي آن بيشتر از روشنايي عاليم خروج بوده يا در مسـير رؤيـت عاليـم     ءنمايش تصوير يا شي
  ه خود جلب كند، مجاز نخواهد بود.خروج توجه را ب

  
ـ  "خـروج "عاليم خروج بايد ساده و قابل فهم براي همگان بوده و كلمة   5- 9- 1- 3 طـور سـاده،    هرا ب

  خوانا و آشكار نشان دهند.  
  
شـود، امـا بـه     اي كه خروج نبوده و به دسترس خروج نيز منجر نمـي  پله هر راه عبور يا راه  6- 9- 1- 3

ن است با يك خروج يا دسترس خروج اشتباه گرفته شود، بايد با عالمتي تائيد دليل موقعيت خود ممك
  د.شوبر آن نوشته شده، مشخص  "خروج نيست"شده كه عبارت 

  
وسيله يك منبع نـور قابـل اطمينـان، از روشـنايي مناسـب       ههريك از عاليم خروج بايد ب  7- 9- 1- 3

يا از بيرون نورپردازي شوند. امـا در همـه حـال و     توانند از درون روشن برخوردار باشد. عاليم خروج مي
  خوبي ديده شوند.   در هريك از دو حالت روشنايي عادي و اضطراري بنا، بايد به
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 54نبايـد كمتـر از    ،شوند شدت روشنايي عاليم چه از بيرون و چه از داخل نورپردازي مي  8- 9- 1- 3
  لوكس باشد. 

  
هاي خروج تصريح شده، عاليم  رات، پيوستگي روشنايي راهدر تمام مواردي كه در اين مقر  9- 9- 1- 3

طور پيوسته روشن باشند، مگر درمواردي كه همزمان با فعال شدن شبكه هشدار حريـق،   هخروج بايد ب
آيند. همچنين در تمام مواردي كه در ايـن مقـررات،    زن درمي صورت چشمك هروشنايي عاليم خروج ب

ي اضطراري اعالم شده، عاليـم خـروج بايـد بـه شـبكه روشـنايي       ضرورت استفاده از تسهيالت روشناي
  اضطراري متصل باشند. 

  
ساختمان (عالئم و  مقررات ملّيها بايد با رعايت مفاد مبحث بيستم  گذاري تمامي عالمت  10- 9- 1- 3

  تابلوها) انجام شود.
  

  هاي مسكوني     هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  10- 1- 3
  ها ها و خوابگاه هتل  1- 10- 1- 3
تا  2- 1- 3ها بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  ها و خوابگاه هاي خروج در هتل راه  1- 1- 10- 1- 3
  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند.  9- 1- 3
در هر طبقه، از جمله طبقات زير تراز تخليه خروج كه براي مقاصد عمـومي بـه تصـرف      2- 1- 10- 1- 3

  د، بايد حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشد.  درآين
متـر داشـته    10هاي مختلف نبايد مسير مشتركي به طول بيش از  هاي خروج دسترس  3- 1- 10- 1- 3

باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيـد شـده محافظـت شـود كـه در آن صـورت،       
هـا، در   ها و سوئيت تر افزايش يابد. طول مسير عبور در اتاقم 15تواند حداكثر به  اين طول مي استثنائاً

  شود. ها ملحوظ نمي گيري اين اندازه
مترمربـع بايـد دسـت كـم دو در دسـترس       185هر اتاق يا سوئيت با مساحت بـيش از    4- 1- 10- 1- 3

  خروج دور از هم داشته باشد.

www.mirjalili.net



 سوممبحث 

44 

رفته شود كـه در راهروهـاي دسـترس    اي درنظر گ گونه ها بايد به تعداد و موقعيت خروج  5- 1- 10- 1- 3
متـر تجـاوز ننمايـد، مگـر      30ترين خروج، حداكثر از  خروج، فاصله بين در هر اتاق يا هر فضا تا نزديك

آنكه تمام راه دسترس خروج و كليه بخشهاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري كه مقاومـت حريـق   
توسط شبكه بارنـده خودكـار    نا جدا شده و تماماًهاي ب ، از بقيه قسمتاستها  آن معادل دوربند خروج
متر افـزايش يابـد.    60تواند حداكثر به  كه در آن صورت، فاصله مورد نظر مي ،تائيد شده محافظت شود

متر افزايش يابـد، مشـروط بـر     60تواند حداكثر به مي هاي بيروني دسترس خروج نيز استثنائاً طول راه
  رشناس حفاظت از حريق قرارگيرد.آنكه ايمني آنها مورد تائيد كا

 23ها، حداكثر فاصله تا يك راهروي دسترس خروج نبايـد از   ها يا سوئيت در داخل اتاق  6- 1- 10- 1- 3
متر بيشتر شود، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظـت گـردد، كـه در آن    

  يابد. متر افزايش 38تواند حداكثر به  صورت اين فاصله مي
متـر   30طول راه تخليه خروج، از انتهاي دوربند پلكان خروج تا معبر عمـومي نبايـد از     7- 1- 10- 1- 3

  بيشتر باشد.
اتاق، بايد مجهـز بـه تسـهيالت روشـنايي      25هاي داراي بيش از  ها و خوابگاه تمام هتل  8- 1- 10- 1- 3

  از همكف راه داشته باشند. به بيرون بنا در تر اضطراري باشند، مگرآنكه هر اتاق مستقيماً
و  8- 1- 3هاي خروج بايد داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب مطابق بنـدهاي   تمام راه  9- 1- 10- 1- 3
  باشند. 9- 1- 3
متر است، كه درصـورت محافظـت مسـير     10ها  ها و خوابگاه ها براي هتل بست طول بن  10- 1- 10- 1- 3

  .متر افزايش يابد 15ا تواند تتوسط شبكه بارنده خودكار اين طول مي
  

  بناهاي آپارتماني    2- 10- 1- 3
تـا   2- 1- 3 يهاي خروج در بناهاي آپارتماني بايد با ضوابط عمومي مندرج در بنـدها  راه  1- 2- 10- 1- 3
  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3
  ا رعايـت مفـاد منـدرج در بنـد    هاي قوسي ب در درون واحدهاي مسكوني، استفاده از پله  2- 2- 10- 1- 3
  ، مجاز خواهد بود.5- 3- 4- 1- 3هاي مارپيچ با رعايت مفاد بند و استفاده از پله 4- 3- 4- 1- 3 
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هر واحد مسكوني بايد دست كم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسي داشته باشـد،    3- 2- 10- 1- 3
دسترسـي بـه يـك     ائاًكـه اسـتثن   5- 2- 10- 1- 3يـا   4- 2- 10- 1- 3مگر درموارد مشخص شده در بند 

  خروج، مجاز شمرده شده است.
فقط به يك خروج، دسترسـي داشـته    تواند استثنائاً در موارد زير، هر واحد مسكوني مي  4- 2- 10- 1- 3

  باشد:
  به خيابان يا حياط مربوط شود. واحد مسكوني از طريق يك درگاه خروج، مستقيماً الف)
 11- 3- 3- 1- 3به يك پلكان خارجي مطـابق بنـد    مستقيماًر مت 23با ارتفاع كمتر از واحد مسكوني،  )ب

  باشد. كه حداكثر به دو واحد مسكوني واقع در يك طبقه اختصاص دارد، دسترسي داشته
ساعت مقـاوم حريـق و بـدون     1واحد مسكوني، داراي يك پلكان مختص به خود بوده كه با موانع  )پ

  ها جدا شده باشد. بازشو از ديگر بخش
متـر، بـا    15طبقه باالتر از همكف، بـه ارتفـاع حـداكثر     4هر بناي آپارتماني با حداكثر   5- 2- 10- 1- 3

تواند فقط يك پلكـان   مي واحد مسكوني در هر طبقه به شرط تطبيق با ضوابط زير، استثنائاً 4حداكثر 
  خروج داشته باشد:

ندي شده باشد و درهـاي  دورب ساعت مقاومت، كامالً 1پلكان خروج توسط موانع حريق با حداقل  الف)
ساعت محافظت حريق، تمام بازشوهاي واقع بين دوربند پلكـان و آن   1شو با نرخ  حريق خود بسته

  بنا را محافظت كنند.
  تر از تراز تخليه خروج ادامه نداشته باشد. طبقه پائين پلكان خروج، بيش از نيمب) 
ساعت مقاومـت حريـق داشـته     1شوند، حداقل  عنوان دسترس خروج استفاده مي هراهروهايي كه ب) پ

  باشند.
  متر بيشتر نباشد. 10فاصله عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج، از ) ت
سـاعت نـرخ    سـه چهـارم   داراي ساختارهاي افقي و قائم جدا كننده واحـدهاي مسـكوني، حـداقل   ) ث

  مقاومت حريق باشد.
شبكه بارنده خودكار تائيد شده مجهز شود، تعـداد طبقـات بنـا را     در مواردي كه تمامي بنا بهتبصره: 

هاي خارجي بنا به تعداد كـافي   توان تا يك طبقه افزايش داد، مشروط برآنكه اوالً در جداره مي
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نشاني فراهم بوده، ثانياً تجهيز بنا به شبكه بارنده خودكـار در   پنجره در دسترس ماموران آتش
  قع گردد.كاهش خطرات حريق موثر وا

متـر داشـته    10هاي خروج هاي مختلف نبايد مسير مشتركي به طول بيش از  دسترس  6- 2- 10- 1- 3
باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكـار تائيـد شـده محافظـت شـود كـه در آن صـورت        

حـدهاي  متـر افـزايش يابـد. طـول مسـير عبـور در درون وا       15تواند حداكثر بـه   اين طول مي استثنائاً
  شود. ها ملحوظ نمي گيري مسكوني مستقل، در اين اندازه

، مگر آنكه تمام بنا توسـط شـبكه   استمتر  10حداكثر طول مجاز راهروهاي بن بست   7- 2- 10- 1- 3
متـر   15توانـد بـه    ايـن طـول مـي    بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود كه در آن صورت، اسـتثنائاً 

  افزايش يابد.
داخل واحدهاي مسكوني مستقل، فاصله عبوري تـا رسـيدن بـه راهـروي دسـترس      در   8- 2- 10- 1- 3

متر بيشتر شود، مگر در مواردي كه بنا توسـط شـبكه بارنـده خودكـار تائيـد شـده        23خروج، نبايد از 
  متر افزايش يابد. 38تواند حداكثر به  اين فاصله مي شود كه در آن صورت استثنائاً محافظت مي

اي باشد كه در راهروهاي دسترس خـروج، فاصـله    گونه ها بايد به و موقعيت خروج تعداد  9- 2- 10- 1- 3
متر بيشتر نشود، مگر آنكه تمـام   30ترين خروج، حداكثر از  بين در ورودي هر واحد مسكوني تا نزديك

توانـد   بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود كه در آن صورت فاصله مـورد نظـر مـي   
تواند حداكثر به  مي متر افزايش يابد. طول راهروهاي بيروني دسترس خروج نيز استثنائاً 60به  حداكثر

  متر افزايش يابد، مشروط بر آنكه ايمني آنها مورد تائيد مقام قانوني مسئول قرارگيرد. 60
اراي طبقـه ارتفـاع، بايـد د    3واحـد مسـكوني يـا     12تمام بناهاي آپارتماني با بيش از   10- 2- 10- 1- 3

به بيرون بنا در تراز همكـف   تسهيالت روشنايي اضطراري باشند، مگر آنكه هر واحد مسكوني، مستقيماً
  راه خروج داشته باشد.

هـاي   در تمام بناهاي آپارتماني كه طبق مقررات، داراي بيش از يك خروج هسـتند، راه   11- 2- 10- 1- 3
  وابط اين مقررات باشند.خروج بايد داراي روشنايي كافي و عالئم مناسب مطابق ض

هــاي  تواننـد در طبقــات فوقـاني تصــرف   هــاي مسـكوني بــا شـرايط ذيــل مــي   تصـرف   12- 2- 10- 1- 3
  غيرمسكوني قرارگيرند:
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ساعت مقـاوم حريـق    1وسيله ديوارهاي  مسير خروج تصرف مسكوني از واحدهاي غيرمسكوني به الف)
  جدا سازي شود.

  نده مجهز گردند.كليه واحدهاي غيرمسكوني به شبكه بار ب)
  

  ها و بناهاي مسافرپذير اقامتگاه  3- 10- 1- 3
منظور اقامت موقت يا  هايي كه به ها و پانسيون روزي ها، شبانه ها، مسافرخانه همه اقامتگاه  1- 3- 10- 1- 3

نفر و بيشتر طرح شوند و نيـز تمـام منـازل بـا همـين گنجـايش و        16طوالني اشخاص و براي پذيرش
، شـوند اي و مجـزا اسـتفاده    صورت كرايه ههاي آنها ب نظور تغيير و تبديل يافته و اتاقبيشتر كه به اين م

هاي خروج و فرار مطابق ضوابط عمومي مندرج در اين مقررات و ضـوابط   طور متناسب داراي راه بايد به
باشند. در مواردي كه اين گروه بناها  11- 3- 10- 1- 3الي  2- 3- 10- 1- 3اختصاصي مندرج در بندهاي 

نفر كمتر باشد، مقررات اختصاصي ساده تر منـدرج   16سطح زيربناي كمتري داشته و گنجايش آنها از 
  ، مالك عمل خواهد بود.18- 3- 10- 1- 3تا  12- 3- 10- 1- 3در بندهاي 

دقيقه دوربنـدي   20هاي داخلي بايد به كمك ديوارهاي با مقاومت دربرابر حريق  پلكان  2- 3- 10- 1- 3
  شو باشند. دود و خود بستهشده و درهاي آن مقاوم 

هاي طبقه همكف (همتراز معبر عمومي) بايد برابر ظرفيـت الزم   مجموع ظرفيت خروج  3- 3- 10- 1- 3
هاي منتهي  ها و شيبراه هاي مقرر شده براي پلكان براي بار متصرف اين طبقه، به اضافه مجموع ظرفيت

  به طبقه همكف درنظر گرفته شود.
نفر حـداقل   50عمومي بايد متناسب با بار متصرف بوده، براي كمتر از  عرض راهروهاي  4- 3- 10- 1- 3

  درنظر گرفته شود. ميليمتر 1100و براي بيشتر از آن حداقل  ميليمتر 900
در هر طبقه، از جمله طبقات زير تراز تخليه خروج كه به مقاصد عمومي ساختمان بـه    5- 3- 10- 1- 3

  هم در دسترس باشد. تصرف درآيند، بايد حداقل دو خروج دور از
اي طرح شود كه در راهروهاي عمـومي، از جلـوي در هـر     گونه ها بايد به موقعيت خروج  6- 3- 10- 1- 3

ها تا حـد ممكـن در دو جهـت متفـاوت فـراهم باشـد. در مـواردي كـه بـراي           اتاق، دسترسي به خروج
تـر بيشـتر درنظـر    م 10ها مسير مشتركي وجود دارد، طول مسير مشترك نبايـد از  دسترسي به خروج

  گرفته شود.
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متـر مربـع بايـد حـداقل دو در دسـترس       185هر اتاق يا هر فضاي با مساحت بيش از   7- 3- 10- 1- 3
  خروج، دور از هم داشته باشد.

اي درنظر گرفته شود كه در راهروهـاي دسـترس    گونه ها بايد به تعداد و موقعيت خروج  8- 3- 10- 1- 3
د، مگر آنكه نكنمتر تجاوز  30ترين خروج، حداكثر از  ر فضا تا نزديكخروج، فاصله بين در هر اتاق يا ه

هاي همجوار و مربوط به آن، با ساختاري كه مقاومـت آن معـادل    تمام راه دسترس خروج و كليه بخش
، اسـت طبقه و بيشتر  4هاي  ساعت براي ساختمان 2طبقه، و معادل  3هاي تا  ساعت براي ساختمان 1

كـه در آن   ،ه باشد و تمام بنا با شبكه بارنـده خودكـار تائيـد شـده محافظـت شـود      از بقيه بنا جدا شد
هاي بيروني دسترس خـروج   متر افزايش يابد. طول راه 60تواند حداكثر به  صورت، فاصله مورد نظر مي

متر افزايش يابد، مشروط بر آنكـه ايمنـي آنهـا مـورد تائيـد مقـام        60تواند حداكثر به  مي نيز، استثنائاً
  قانوني مسئول قرارگيرد.

در داخل هر اتاق يا سوئيت يا هر واحد زندگي، حداكثر فاصله تا يك راهروي دسـترس    9- 3- 10- 1- 3
متر بيشتر باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظـت   23خروج نبايد از 

  تر افزايش يابد.م 38تواند حداكثر به  كه در آن صورت، اين فاصله مي ،گردد
اتاق بايد مجهز به تسهيالت روشنايي اضطراري باشـند،   25تمام بناهاي داراي بيش از   10- 3- 10- 1- 3

  به بيرون بنا در تراز همكف راه داشته باشد. مگر آنكه هر اتاق مستقيماً
 8- 1- 3هاي خروج بايد داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب مطابق بنـدهاي   همه راه  11- 3- 10- 1- 3
  باشند. 9- 1- 3و 
در بناهاي مسافرپذير كوچك، هر اتاق يا فضـاي خـواب بايـد بـه يـك راه فـرار ايمـن          12- 3- 10- 1- 3

هاي خروج ندارد، امـا   منتهي به بيرون بنا، دسترسي داشته باشد. اين راه، الزامي به تبعيت از ضوابط راه
هاي باالتر يـا   نشده عبور نكند. دسترسي اتاقاي طرح شود كه از كنار بازهاي قائم محافظت  گونه بايد به
تر از تراز تخليه خروج فقط بايد از طريق پلكان داخلي دوربندي شده، پلكـان بيرونـي، يـا خـروج      پائين

  افقي تأمين گردد.
هر اتاق خواب يا فضاي زندگي در بناهاي مسافرپذير كوچك بايد عالوه بـر آنچـه كـه      13- 3- 10- 1- 3

 3- 4- 10- 1- 3شرح داده شد، يك راه فرار ديگر مطابق مفـاد منـدرج در بنـد     12- 3- 10- 1- 3در بند 
به بيرون بنا در سطح زمين يـا بـه    نيز داشته باشد، مگر آنكه آن اتاق يا فضا از طريق يك در، مستقيماً

  پاگرد يك پلكان بيروني مربوط شود، كه در آن صورت راه ثانويه فرار ضرورتي نخواهد داشت.
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هاي با  مترمربع و اتاق 185در بناهاي مسافرپذير كوچك، طبقات با مساحت بيشتر از   14- 3- 10- 1- 3
متر تا راه ايمن فرار، بايد دو راه فرار داشته باشند. اين دو راه دور از يكديگر بـوده و   23فاصله بيشتر از 

ام بنا توسط شبكه طور معمول قابل استفاده باشند. در مواردي كه تم اي طرح شوند كه هر دو به گونه به
  راه دوم ضرورتي نخواهد داشت. بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، استثنائاً

دقيقـه   20هاي داخلي واقع در بناهاي مسافرپذير كوچك بايد با ساختار حداقل  پلكان  15- 3- 10- 1- 3
  ظت گردد.  شو محاف مقاوم حريق دوربندي شده و بازشوهاي آنها توسط درهاي مقاوم حريق خودبسته

 700هـاي راه فـرار نبايـد از     در بناهاي مسافرپذير كوچك، عرض هيچ يـك از بخـش    16- 3- 10- 1- 3
اختيـار   ميليمتـر  600توان حداقل  ها را مي ها و حمام عرض درهاي توالت كمتر باشد. استثنائاً ميليمتر

  نمود.
  شـكل بـا رعايـت مفـاد بنـد     هاي قوسي  در بناهاي مسافرپذير كوچك، استفاده از پله  17- 3- 10- 1- 3
  مجاز خواهد بود. 6- 4- 4- 1- 3 

تـوان بـا رعايـت     هاي مستقل مـي  در مورد اتاق در بناهاي مسافرپذير كوچك، استثنائاً  18- 3- 10- 1- 3
  د.كراز درهاي با قفل كليدخور استفاده  7- 2- 4- 1- 3مفاد بند 

  
  هاي يك يا دو خانواري   خانه  4- 10- 1- 3
و فرار در خانه هاي يك يا دو خانواري بايد حسب مورد با ضوابط عمومي  هاي خروج راه  1- 4- 10- 1- 3

  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3الي  2- 1- 3در بندهاي 
در هر خانه يا واحد زندگي داراي دو اتاق و بيشتر، براي هر اتاق خواب يا فضاي زندگي   2- 4- 10- 1- 3

يا يك امكان فرار به اضافه يك روش محافظتي مناسب درنظر گرفتـه شـود.    بايد حداقل دو امكان فرار
هاي خواب يا فضاهاي زندگي نبايد فقط از طريق نردبان، پلكان تاشـو يـا دريچـه قابـل      يك از اتاق هيچ

اي باشد كه ارتباط بدون مـانع واحـد    پله دسترس باشند، دست كم يكي از امكانات فرار بايد درگاه يا راه
را به بيرون بنا در سطح خيابان يا زمين تأمين نمايد. راه فرار دوم و يا روش محـافظتي معـادل    زندگي

  آن بايد حسب مورد با يكي از موارد زير مطابقت داشته باشد:
كه از راه فرار اصلي مجزا و دور بوده و بتواند ارتبـاط بـدون مـانعي     فضاييپله، راهرو يا  يك در، راه الف)

  در سطح خيابان يا زمين تأمين نمايد.به بيرون بنا 
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يك راه عبور از ميان فضاهاي مجاور يا هر راه فرار تائيد شده، مشروط بر آنكـه در طـول راه، هـيچ     ب)
وجود نداشته و تمام مسـير از راه فـرار اصـلي مجـزا و دور      ،دري كه در معرض قفل شدن قرار دارد

  باشد.
خل بدون نياز به كليد يا هر وسيله خـاص ديگـر، قابـل بـاز     يك پنجره يا در بيروني كه از سمت دا )پ

ارتفـاع و يـا    ميليمتـر  1050عـرض و   ميليمتـر  500طور مفيد حداقل  شدن بوده و بازشوي آن به
ارتفاع داشته باشد. همچنين لبه پـائيني بازشـو نبايـد     ميليمتر 600عرض و  ميليمتر 900حداقل 
واقع شده باشد. ايـن پنجـره يـا در، فقـط در مـوارد زيـر        از كف اتاق باالتر ميليمتر 1100بيش از 

  تواند به عنوان راه فرار دوم مورد قبول واقع شود: مي
  متري از سطح زمين واقع شده باشد. 6لبه بااليي بازشوي پنجره در فاصله حداكثر ) 1
نشاني قابل  آتش براي گروه امداد يا نيروهاي با توجه به نوع امكانات آتش نشاني، پنجره مستقيماً )2

  .قرارگيرددسترس باشد و موضوع مورد تائيد مقام قانوني مسئول 
  پنجره يا در به يك بالكن بيروني باز شود. )3
دقيقـه مقـاوم حريـق از تمـام ديگـر       20اتاق خواب يا فضاي زندگي توسط سـاختاري بـا حـداقل     )ت

مقاومـت حريـق و حـداقل    دقيقـه   20هاي آن واحد مسكوني جدا شده و به دري كـه بـراي    بخش
طور متناسب نصب شـده، مجهـز شـود. همچنـين تمهيـدات الزم بـه        امكان نشت دود طراحي و به

  منظور تخليه دود و تأمين هواي تازه براي متصرفان درنظر گرفته شده باشد.
راه فرار دوم يا روش محافظتي معادل آن، تنها درصورتي ضروري نخواهد بود كه اتاق خواب يـا فضـاي   

اي كه از آن طريق بتوان به سـطح   گونه شود به به بيرون بنا باز مي زندگي داراي دري باشد كه مستقيماً
  زمين يا معبر عمومي راه يافت.  

مترمربـع   185براي هر طبقه از هر واحد مسكوني يا فضاي زندگي كه مسـاحت آن از    3- 4- 10- 1- 3
متر بيشتر باشد، بايـد دو راه فـرار دور از هـم     23از بيشتر بوده يا فاصله دسترسي آن به راه فرار اصلي 

  بيني شود.   پيش
يك از مسيرهاي مقرر شده به عنوان خروج يا راه فرار اصلي از هر اتـاق بـه بيـرون     هيچ  4- 4- 10- 1- 3

بنا، نبايد از ميان اتاق يا آپارتماني كه تحت كنترل فوري متصرفان اتاق قرارندارد، عبور كند. همچنـين  
  يرها نبايد از ميان فضاهايي مانند حمام و توالت كه در معرض قفل شدن قرار دارند، بگذرند.اين مس
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هـا   هـا و حمـام   است. در توالت ميليمتر 700هاي فرار،  حداقل عرض درهاي واقع در راه  5- 4- 10- 1- 3
  درنظر گرفته شود. ميليمتر 600تواند به عرض حداقل  مي استثنائاً

ها بايد از نوعي باشد كه كودكان بتواننـد در را   ها يا صندوقخانه ت در رختكنانتخاب چف  6- 4- 10- 1- 3
هـا بايـد داراي طرحـي باشـد كـه درمواقـع        از سمت داخل به راحتي باز كنند. همچنين قفل در حمام

  د.كراضطرار بتوان در قفل شده را از سمت بيرون باز 
هـا تـابع    اي مربوط به عرض، ارتفاع و كـف پلـه  ه هاي يك يا دو خانواري، اندازه در خانه  7- 4- 10- 1- 3

هاي قوسي شـكل بـا    و در داخل هر واحد زندگي، استفاده از پله است 5- 4- 4- 1- 3مفاد مندرج در بند 
  هاي مارپيچ بـا رعايـت مفـاد منـدرج در بنـد      و استفاده از پله 6- 4- 4- 1- 3رعايت مفاد مندرج در بند 

  مجاز خواهد بود. 7- 4- 4- 1- 3 
  
  هاي آموزشي/ فرهنگي     هاي خروج در تصرف ابط اختصاصي راهضو  11- 1- 3
هاي آموزشي/ فرهنگي بايد با ضوابط عمومي منـدرج در بنـدهاي    هاي خروج در تصرف راه  1- 11- 1- 3
  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3تا  2- 1- 3
  
دبسـتان   و دوم آمـوزان سـال اول   و دانشفضاهاي مورد استفاده كودكان پيش از دبستان   2- 11- 1- 3

دبستان، حـداكثر يـك طبقـه    سوم هاي مورد استفاده دانش آموزان سال  بايد فقط در تراز تخليه و اتاق
  باالتر از تراز تخليه خروج واقع شوند.

  
عـرض مفيـد داشـته باشـند.      ميليمتـر  1850راهروهاي دسترس خروج بايد دست كـم    3- 11- 1- 3

صـورت قابـل انتقـال     صورت ثابت و چه به بخوري يا تجهيزات و تأسيسات ديگر، چه بهاستقرار هر نوع آ
 ميليمتـر  1850در راهروهاي دسترس خروج به شرطي مجاز خواهد بود كه عرض مفيد راه به كمتر از 

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

مترمربع بايد حداقل از طريق دو درگاه دور از هـم بـه    95نفر يا سطحي بيش از  50با ظرفيت بيش از 
  هاي دور از هم مربوط شود. راهروهاي دسترس خروج منتهي به خروج
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  متر داشته باشد. 6بستي نبايد طولي بيش از  در راهروهاي دسترس خروج، هيچ بن  5- 11- 1- 3
  
تـر از ديـوار راهـرو     شوند، بايد عقب يي اگر به راهروهاي دسترس خروج باز ميدرهاي لوال  6- 11- 1- 3

درجـه چـرخش    180صـورت الزم اسـت بـا     كه با ترافيك راهرو برخورد نكنند، در غير ايـن  ،قرارگيرند
بتوانند روي ديوار راهرو مستقر شوند. باز شدن درها در هر وضع و حالت نبايد عرض خروج مقرر شـده  

  وها را به كمتر از نصف كاهش دهد.  براي راهر
  
عرض مفيد داشـته   ميليمتر 1100هاي صندلي بايد حداقل  راهروهاي دسترسي به رديف  7- 11- 1- 3

توانـد بـه    باشند، مگر آنكه راهرو از يك طرف با ديوار مجاور باشد كه در آن صورت عرض مفيد آن مـي 
صـندلي درنظـر گرفتـه     60ترسي به حداكثر كاهش يابد. راهروهايي كه براي دس ميليمتر 900حداقل 

عرض مفيد داشته باشند. آرايـش و موقعيـت راهروهـا و     ميليمتر 750توانند حداقل  مي شوند، استثنائاً
  صندلي وجود داشته باشد. 6اي باشد كه بين صندلي و راهرو، حداكثر  گونه ها درهرحال بايد به صندلي

  
هاي بيروني بـه عنـوان راه خـروج اسـتفاده شـوند، فقـط        لكندر مواردي كه راهروها يا با  8- 11- 1- 3

تواند ارتباط آنها را با هواي آزاد جدا كند و بايد از دو سمت مقابل بـه   پناه مناسب مي انداز يا جان دست
هايي كه با شيشه و مصالح نظير آن دوربندي شوند، از لحاظ ضوابط  هاي امن مربوط شوند. بالكن خروج

  هاي داخلي خواهند بود. هاي داخلي محسوب شده و تابع مقررات راهراه خروج، راهرو
  
هاي خروج مربوط به آنها بايد ساختار مقاوم حريـق بـا    هاي بيروني و پلكان راهروها و بالكن  9- 11- 1- 3

مقاومتي حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند. همچنين كف آنها بايد صلب و بدون سوراخ باشـد.  
خارجي چنانچه دست كم برابر عرض راهرو يا بالكن بيروني منتهي به خـود از ديوارهـاي بنـا    هاي  پلكان

  هاي ناشي از درون بنا نخواهند داشت.  فاصله داشته باشند، نيازي به محافظت دربرابر حريق
  
 45هاي خروج از هر نقطـه بنـا نبايـد از     هاي آموزشي/ فرهنگي، طول دسترس در تصرف  10- 11- 1- 3

يشتر شود، مگر آنكه تمام بنا با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صـورت  متر ب
  متر افزايش يابد. 60تواند به حداكثر  اين طول مي استثنائاً
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تر از تراز تخليه خروج كه به قصد آموزش  اي پائين هر اتاق درس و هر فضا واقع در طبقه  11- 11- 1- 3
به بيرون بنا (در سطح تخليه خروج)  د، بايد دست كم به يك خروج كه مستقيماًمورد استفاده قرار گير

  شود، دسترسي داشته باشد. منجر مي
  

هـاي خـروج الزامـي و همچنـين      هاي آموزشي/ فرهنگي، درهـاي واقـع در راه   در تصرف  12- 11- 1- 3
وسـايل بازدارنـده    متصرف و بيشتر نبايـد داراي قفـل و ديگـر    100درهاي واقع در فضاهاي تجمعي با 

. قفل دار كردن ساير درها بـا رعايـت ضـوابط    7- 2- 4- 1- 3باشند، مگر با رعايت ضوابط مندرج در بند 
  اين مقررات مجاز است، مشروط بر آنكه هر در، حداكثر داراي يك قفل يا وسيله بازدارنده باشد.

  
كه بـه عنـاوين مختلـف     هاي آموزشي/ فرهنگي، هر اتاق، فضا يا كالس درس در تصرف  13- 11- 1- 3

مورد استفاده آموزشي قرارگيرد، به منظور اجراي عمليات اضطراري نجات و ايجـاد تهويـه، بايـد داراي    
ج مطابقت داشته باشـد.  - 2- 4- 10- 1- 3پنجره بوده و پنجره يا پنجره هاي آن با ضوابط مندرج در بند 

ز كف تمام شده نصـب شـود. بناهـايي    ا ميليمتري 1350ها بايد حداكثر در ارتفاع  چفت و بست پنجره
ها و فضاهايي كه داراي دست كـم   با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شوند و نيز اتاق كه تماماً

  يك درگاه خروج در سطح زمين و به بيرون بنا باشند، از اين قاعده مستثني خواهند بود.
  
مشـروح در زيـر بايـد بـه روشـنايي       هاي آموزشـي/ فرهنگـي، تمـام فضـاهاي     در تصرف  14- 11- 1- 3

  اضطراري مجهز باشند:
  ها و راهروهاي داخلي. تمام پلكانالف) 
هـاي   طور معمول تحت تصرف قرار دارند، به اسـتثناي فضـاهاي اداري، كـالس    همه فضاهايي كه بهب) 

  ها. بزرگ عمومي، انبارها و موتورخانه
  انعطاف و مرتبط. تمام فضاهاي قابل) پ
  هاي دوربسته و بدون پنجره. تمام بخش) ت
  
هاي خروج بايد داراي عاليم مناسب مطابق بنـدهاي   هاي آموزشي/ فرهنگي، راه در تصرف  15- 11- 1- 3
  ها براي تمام متصرفان، مشخص و آشنا باشد.  باشند، مگر آنكه موقعيت خروج 9- 1- 3و  8- 1- 3

www.mirjalili.net



 سوممبحث 

54 

  اقبتي    هاي درماني/ مر هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  12- 1- 3
  هاي مراقبت تندرستي   تصرف  1- 12- 1- 3
هاي مراقبت تندرستي بايد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  هاي خروج در تصرف راه  1- 1- 12- 1- 3
  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3تا  2- 1- 3
اهروهـا، مسـيرهاي عبـور و    هـا و مراكـز درمـاني يـا مراقبـت پزشـكي، ر       در بيمارستان  2- 1- 12- 1- 3

 ميليمتـر  2450، بايد حداقل شوند ميهايي كه به عنوان دسترس خروج الزامي بيماران استفاده  شيبراه
هاي ساير فضاها كـه فقـط مـورد اسـتفاده      عرض مفيد داشته باشند. راهروها، مسيرهاي عبور و شيبراه

  اشته باشند.عرض مفيد د ميليمتر 1100توانند حداقل  كاركنان هستند، مي
ماندگان ذهني و بيماران رواني، راهروها، مسـيرهاي   در مراكز نگهداري سالمندان، عقب  3- 1- 12- 1- 3

 1850، بايـد حـداقل   شوند ميهايي كه به عنوان دسترس خروج الزامي بيماران استفاده  عبور و شيبراه
ساير فضـاها كـه فقـط مـورد      هاي عرض مفيد داشته باشند. راهروها، مسيرهاي عبور و شيبراه ميليمتر

  عرض مفيد داشته باشند. ميليمتر 1100توانند حداقل  استفاده كاركنان هستند، مي
هـاي خـواب بيمـاران و فضـاهاي      حداقل عرض مفيد درها در مسيرهاي خروج از اتـاق   4- 1- 12- 1- 3

هـاي نگهـداري و    هـاي فيزيـوتراپي و اتـاق    هاي عمل، اتاق هاي راديوگرافي، اتاق تشخيص و درمان، اتاق
  الف خواهد بود.- 12 - 1- 3پرستاري از كودكان، تابع جدول

  

  هاي مراقبت تندرستي حداقل عرض مفيد درها در تصرف  الف- 12- 1- 3جدول 
  حداقل عرض الزمنوع تصرف

  هاي بستري و تحت پرستاري بخش
  هاي ذهني هاي رواني و مراكز نگهداري عقب مانده بخش نوزادان، بخش

  اري و مورد استفاده كاركنان  هاي اد بخش

  ميليمتر 1050
  ميليمتر 900
  ميليمتر 850

  
كم دو خـروج   هاي مراقبت تندرستي، هر طبقه يا هر منطقه حريق بايد دست در تصرف  5- 1- 12- 1- 3

  مجزا و دور از هم داشته باشد و حداقل يكي از دو خروج موردنظر بايد:
  ؛يك درگاه منتهي به بيرون بنا الف:
  ؛پلكان يك ب:
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  ؛يك دوربند مانع دود :پ
  ؛يك شيبراه :ت
  .يا يك گذرگاه خروج :ث

هايي مطابق اين مشخصات نداشته باشند، به عنوان بخشي از منطقه مجاور  باشد. مناطق حريق كه خروج
  .شد  هايي هستند، محسوب خواهند كه با ضوابط خروجي افقي تفكيك شده و داراي چنين خروج

باشـد. در   قه دود بايد دست كم به دو خروج مجزا و دور از هم دسترسي داشـته هر منط  6- 1- 12- 1- 3
ولي نبايد مجـدداً از درون منطقـه    ،هاي دود مجاور بگذرد تواند از درون منطقه اين موارد، راه خروج مي

  د.كنمبدا عبور 
تقيم بـه  طـور مسـ   هر فضاي خواب و هر فضاي قابل زيست بايد داراي دري باشد كه به  7- 1- 12- 1- 3

هـاي   بيرون بنا در سطح زمين (درگاه خروج)، يا به يك راهروي دسترس خروج باز شود. در مورد اتـاق 
تواند از طريق يك فضاي واسطه، مانند  مي خواب بيماران، دستيابي به راهروي دسترس خروج، استثنائاً

بيمار قرارگيرد.  8فادة حداكثر اتاق نشيمن يا انتظار انجام پذيرد، مشروط بر آنكه اتاق خواب، مورد است
تواند از طريق يك يا چند فضاي  مي ها، دستيابي به راهروي دسترس خروج، استثنائاً در مورد ساير اتاق

يك از فضاهاي واسطه از نوع پرمخاطره  واسطه، مانند دفتر كار و غيره فراهم شود، مشروط بر آنكه هيچ
  نباشد.

مترمربع كه بـراي بسـتري بيمـاران     95ا سطح زيربناي بيش از هر فضا يا هر سوئيت ب  8- 1- 12- 1- 3
هـا   ، بايد دست كم دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشد. ساير فضاها يا سوئيتشود مياستفاده 

  مترمربع بايد حداقل دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشند. 230با داشتن سطحي بيش از 
هـاي غيرسـوختني و يـا بـا      توانند توسط تقسـيم كننـده   بستري مي ها و فضاهاي سالن  9- 1- 12- 1- 3

تـر تفكيـك شـوند، مشـروط برآنكـه نـوع آرايـش فضـا          هاي كوچـك  قابليت سوختن محدود، به بخش
اي طراحي شود كه امكان نظارت مستقيم و مداوم پرستاران مراقب فراهم باشد. فضاهايي كه به  گونه به

  مترمربع داشته باشند. 460مساحتي بيش از شوند نبايد  اين ترتيب تفكيك مي
توانند توسـط تقسـيم    ها و فضاهاي غيربستري با شرايط مندرج در اين بخش مي سالن  10- 1- 12- 1- 3

تر تفكيك شـوند، مشـروط    هاي كوچك هاي غيرسوختني، يا با قابليت سوختن محدود، به بخش كننده
  و يكي از دو ضابطه زير درمورد آنها رعايت گردد:مترمربع بيشتر نبوده  930برآنكه سطح كلي آنها از 
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  متر باشد. 15حداكثر طول راه عبور از هر نقطه تا درگاه منجر به راهروي دسترس خروج الف) 
  باشد.  بيش از يك فضاي واسطه بين سالن و راهروي دسترس خروج وجود نداشتهب) 

اي عبـور كننـد، دسـت     ز فضاي واسطهتمام راهروهاي دسترس خروج بايد بدون آنكه ا  11- 1- 12- 1- 3
  كم به دو خروج تائيد شده منجر شوند.

اي طـرح و تنظـيم شـوند كـه در طـول راه       گونه هاي خروج بايد به ها و دسترس خروج  12- 1- 12- 1- 3
  متر وجود نداشته باشد. 9بستي به طول بيش از  خروج، هيچ بن

هـا،   ط مختلف تـا درهـاي خـروج يـا خـروج     در تسهيالت مراقبت تندرستي، فاصله نقا  13- 1- 12- 1- 3
  حسب مورد نبايد از مقادير مشخص شده در زير بيشتر باشد:

  متر. 45طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر الف) 
  متر. 60طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداكثر ب) 

هـاي مشـخص    د شده محافظت شود، فاصلهدر مواردي كه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائي
  متر افزايش يابند. 15توانند حداكثر تا  ، مي"ب"و  "الف"شده در 

فاصله پيمايش از هر نقطه داخل فضاي بستري تا درگاه منجر به راهرو دسـترس خـروج، حـداكثر    ) پ
  متر. 15

ترس خروج، حـداكثر  فاصله پيمايش از هر نقطه در درون هر مجموعه اتاق (سوئيت) تا يك در دس) ت
متـر بيشـتر    45متر، مشروط بر آنكه كل طول دسترس خروج از هر نقطـه تـا يـك خـروج، از      30

  نشود.
هاي افقي بايد حسـب مـورد    در تسهيالت مراقبت تندرستي، هريك از دو سمت خروج  14- 1- 12- 1- 3

 ب- 12- 1- 3جدول  به ازاي هر يك از بيماران يا متصرفان داراي سطحي مطابق مقادير مشخص شده در
هـاي   هـاي بيمـاران، اتـاق    بخشي از راهروهـا، اتـاق   شامل تواند ين منظور سطح مورد نياز ميه اباشد. ب

  هاي كم مخاطره شود. معالجه و درمان، سرسراها يا فضاهاي غذاخوري عمومي و ديگر مكان
ز هـر دو طـرف   و بيشـتر ا  ميليمتـر  2450هاي افقي كه با راهروهاي به عـرض   خروج  15- 1- 12- 1- 3

 1050، بايد توسط درهاي دو لنگه لواليي (بدون وادار مياني) كه هر لنگه آن حـداقل  شوند مياستفاده 
شود، يا توسط درهـاي كشـويي افقـي بـا      عرض مفيد داشته و در جهت مخالف ديگري باز مي ميليمتر

  محافظت شوند. ميليمتر 2100عرض مفيد حداقل 
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هاي افقي به ازاي شخص يا تخت رد نياز در هر طرف خروجحداقل سطح مو  ب- 12- 1- 3جدول   
(مترمربع) سطح مورد نياز نوع تصرف  

  ها و مراكز نگهداري و پرستاري بيماران ذهني و جسمي بيمارستان
مراكز نگهداري سالمندان، عقب ماندگان ذهنـي، بيمـاران روانـي و    

  بيماران داراي رژيم دارويي
  شود. ري در آنها نگهداري نميگونه بيمار بست طبقاتي كه هيچ

  به ازاي هر بيمار 8/2
  به ازاي هر تخت 4/1
  
به ازاي هر نفر با احتساب تعداد كـل متصـرفان    6/0

  دو طرف خروج افقي
  

از هـر دو   ميليمتـر  2450تا  ميليمتر 1850هاي افقي كه با راهروهاي به عرض  خروج  16- 1- 12- 1- 3
ي دو لنگه لواليي (بدون وادار مياني) كه هر لنگـه آن حـداقل   ، بايد توسط درهاشوند ميطرف استفاده 

شود، يا توسط درهاي كشويي افقـي   عرض مفيد داشته و در جهت مخالف ديگري باز مي ميليمتر 800
  محافظت شوند. ميليمتر 1600با عرض مفيد حداقل 

درهـاي يـك لنگـه    توانند  ، ميشوند ميهاي افقي كه فقط از يك طرف استفاده  خروج  17- 1- 12- 1- 3
  داشته باشند. ميليمتر 1050لواليي (يا كشويي افقي) با عرض مفيد حداقل 

 دو سومتا    تواند هاي افقي مي در تسهيالت مراقبت تندرستي، حداكثر ظرفيت خروج  18- 1- 12- 1- 3
هـاي منتهـي بـه     هاي الزم براي تمام بنا درنظر گرفته شود. تقليـل ظرفيـت خـروج    كل ظرفيت خروج

  هاي الزم براي بنا، مجاز نخواهد بود. ظرفيت كل خروج از يك سومون بنا به كمتر بير
  انداز بيروني) تائيد شده باشد. هر خروج افقي بايد داراي يك پنجره چشمي (با چشم  19- 1- 12- 1- 3
در تمام تسهيالت مراقبت تندرستي، تدارك روشنايي اضطراري و عاليم مناسب بـراي    20- 1- 12- 1- 3
  الزامي است. 9- 1- 3و  8- 1- 3ي خروج، مطابق بندهاي ها راه
هاي كليددار باشـد، مگـر آنكـه قفـل از      درهاي اتاقهاي خواب بيماران نبايد داراي قفل  21- 1- 12- 1- 3

نوعي انتخاب گردد كه كليد آن فقط از سمت راهرو مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و از داخـل، تـأثير يـا        
هاي درماني يـا مالحظـات امنيتـي ايجـاب      در مواردي كه ضرورت محدوديتي در خروج به وجود نيايد.

كند بيماراني تحت نظر نگهداري شوند، استفاده از قفل مجاز است، مشروط بر آنكه كليـد در تمـام    مي
  روز در اختيار مأمور مراقب باشد. اوقات شبانه
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اي خـاص باشـد،    ليد يا وسيلهاستفاده از قفل يا هرگونه زبانه كه الزمه باز كردن آن، ك  22- 1- 12- 1- 3
هاي بهداشت رواني بـا رعايـت    روي درهاي واقع در مسيرهاي خروج الزامي ممنوع است، مگر در بخش

. درهايي كه در مسيرهاي خـروج الزامـي واقـع نشـوند، درصـورت      23- 1- 12- 1- 3مفاد مندرج در بند 
  توانند داراي قفل باشند. لزوم مي

اساس  ت مراقبت تندرستي يا بخشي از آنها كه قفل شدن درها بردر هريك از تسهيال  23- 1- 12- 1- 3
ضوابط اين مقررات مجاز اعالم شده، بايد تدابير مطمئني كه در مواقع اضطراري، انتقال فوري بيمـاران  

هـا از راه دور، يـا    هاي امن مقدور سازد، اتخاذ شود. به اين منظور، كنترل و آزاد كردن قفل را به قسمت
  دن امكان حضور دايم و دسترسي فوري مراقبان به شاه كليد، الزامي است.فراهم نمو

هـاي افقـي، موانـع دود يـا      ها، خروج هاي خروج، دوربند پلكان درهاي واقع در گذرگاه  24- 1- 12- 1- 3
هـاي تأسيسـات و تجهيـزات     ها و اتـاق  ها، گرمخانه آميز، به استثناي موتورخانه دوربند فضاهاي مخاطره

شو انتخاب شده و باز بمانند، مشـروط بـر آنكـه نظـام خودكـار       توانند از نوع خودكار بسته يمكانيكي م
  بسته شدن آنها مورد تائيد مقام قانوني مسئول قرارگيرد.

اي نصب و نگهداري شوند كه با فرمان  گونه ها بايد به شو واقع در دوربند پلكان درهاي خودكار بسته     
طور همزمان بسته شـوند.   هر طبقه، كليه درهاي پلكان در تمام طبقات به بسته شدن هريك از آنها در

  طور همزمان بسته شوند. هاي مجزا يا در تمام بنا به توانند به دلخواه در بخش ساير درها مي
  

  هاي مراقبت بازداشتي (تحت نظري) تصرف  2- 12- 1- 3
بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در      هـاي مراقبـت بازداشـتي بايـد     هاي خروج در تصرف راه  1- 2- 12- 1- 3

  و ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3الي  2- 1- 3بندهاي 
هايي كه به عنوان دسترس خروج يا خـروج اسـتفاده    راهروها، مسيرهاي عبور و شيبراه  2- 2- 12- 1- 3

  عرض مفيد داشته باشند. ميليمتر 1100، بايد حداقل شوند مي
ي مراقبت بازداشتي، هر طبقه از بنا بايد دست كم دو خروج مجزا و دور از ها در تصرف  3- 2- 12- 1- 3

هم داشته باشد. همچنين متصرفان هر منطقه دود و هر منطقه حريق بايد به دو خروج مجـزا و دور از  
دهـي متصـرفان در    هم دسترسي داشته باشند. هر منطقه حريق و هر منطقه دود كه بـه منظـور پنـاه   

  بيني شده، بايد حداقل به يك خروج تائيد شده راه داشته باشد. يششرايط اضطراري پ
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به بيرون بنا مربـوط نيسـت، بايـد بـه      هر اتاق خواب اگر توسط درگاه خروج، مستقيماً  4- 2- 12- 1- 3
هاي روزانـه   يك راهروي دسترس خروج متصل باشد و تنها وجود يك فضاي واسطه، مانند اتاق فعاليت

هـاي خـواب و راهروهـاي دسـترس      روهي يا ديگر فضاهاي عمـومي، بـين اتـاق   هاي گ يا فضاي فعاليت
گونـه فضـاهاي واسـطه راه     به اين توانند مستقيماً هاي خواب يك نفره مي خروج، مجاز خواهد بود. اتاق

  داشته و با آنها حداكثر تا يك طبقه اختالف سطح داشته باشند.
سيرهاي عبور كه به عنوان دسترس خروج استفاده راهروها، فضاهاي ارتباطي و ديگر م  5- 2- 12- 1- 3

هـا كـه    هـا و زنـدان   متر داشته باشند. در بازداشـتگاه  15هايي به طول بيش از  بست ، نبايد بنشوند مي
، اسـت ها از بخشي به بخش ديگر، تحت نظر و كنترل نگهبانان  آزادي حركت محدود و انتقال بازداشتي

  متر بيشتر باشد. 6ايد از هاي ذكر شده نب بست حداكثر طول بن
متـر داشـته    15ها نبايد مسير مشتركي بـه طـول بـيش از     هاي دسترسي به خروج راه  6- 2- 12- 1- 3

باشند، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيـد شـده محافظـت شـود، كـه در آن صـورت       
  متر افزايش يابد. 30تواند به  حداكثر طول مسير مشترك مي

در مسيرهاي خروج، وجود يك اتاقك بازرسي مجاز خواهد بود، مشروط برآنكه تـدابير    7- 2- 12- 1- 3
  الزم براي عبور كنترل نشده و بدون مانع متصرفان از درون اتاقك در شرايط اضطراري، اتخاذ شود.

هاي مراقبت بازداشتي، فاصله نقاط مختلف تـا درهـاي دسـترس خـروج يـا       در تصرف  8- 2- 12- 1- 3
  حسب مورد نبايد از مقاديري كه در زير مشخص شده بيشتر باشد:ها،  خروج
  متر. 30طول دسترس خروج از جلوي در هر اتاق در راهرو، حداكثر الف) 
  متر. 45طول دسترس خروج از هر نقطه در هر فضا، حداكثر ب) 
روج، فاصله عبوري از هر نقطه از هر اتاق خواب تا جلوي در همـان اتـاق در راهـروي دسـترس خـ     ) پ

  متر. 15حداكثر 
توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شـوند، مقـادير منـدرج     در بناهايي كه تماماً :1تبصره 

  متر افزايش يابد. 15توانند حداكثر تا  مي "ب"و  "الف"در موارد 
زايش يابد متر اف 30تواند حداكثر به  مي” پ“هاي نوع باز فاصله ذكر شده در بند  در خوابگاه: 2تبصره 

مشروط برآنكه ديوارهاي دور بند خوابگاه داراي ساختار دودبندي شده باشد. در مواردي كـه  
متر بيشتر باشد، حداقل دو در دسترس خروج دور از هم در خوابگـاه مـورد    15اين فاصله از 

  نياز خواهد بود.
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به عنوان تخليـه خـروج   توانند  هاي داخلي نمي هاي مراقبت بازداشتي، حياط در تصرف  9- 2- 12- 1- 3
توانند به يك حياط تخليه خروج دوربندي شده با ديـوار يـا حصـار منتهـي      ها مي . خروجشونداستفاده 

بر حياط، ديوارهاي خارجي مربوط به همان بنا بـوده و برهـاي    4بر از  2شوند، مشروط برآنكه حداكثر 
ه به اين منظور مـورد اسـتفاده واقـع    اي ك هاي دوربندي شده ديگر، حصار محوطه به شمار آيند. حياط

مترمربـع   5/1شوند، بايد آنچنان وسعتي داشته باشند كه به ازاي هريك از متصرفان تمام بنـا، معـادل   
  متري تا ديوارهاي خارجي بنا فراهم باشد. 15سطح در فاصله حداقل 

هـا   و تمـام خـروج   الزامي نبوده 4- 3- 1- 3هاي مراقبت بازداشتي رعايت بند  در تصرف  10- 2- 12- 1- 3
درصـد آنهـا بـه     50مشروط برآنكه حداكثر  ،توانند از طريق تخليه خروج به بيرون بنا منتهي شوند مي

  اي كه با ديوار يك ساعت مقاوم حريق مجزا گرديده، تخليه شوند. منطقه
ـ اسـت هاي مراقبت بازداشتي، فضاهايي كه فقط مورد استفاده كارمنـدان   در تصرف  11- 2- 12- 1- 3 ا ، ب

  هاي مارپيچ باشند. توانند داراي پله مي 7- 4- 4- 1- 3رعايت ضوابط مندرج در بند 
هاي مراقبت بازداشتي، در دو طرف هر خروج افقـي بايـد بـه ازاي هـر نفـر،       در تصرف  12- 2- 12- 1- 3

  بيني شود. مترمربع سطح پيش 6/0حداقل 
درصـد ظرفيـت    100تواننـد تـا    هاي افقي مي هاي مراقبت بازداشتي، خروج در تصرف  13- 2- 12- 1- 3

خروج مقرر شده را شامل شوند، مشروط برآنكه حداقل يك خروج امن، غير از خـروج افقـي از طريـق    
  ديگر منطقه هاي حريق در دسترس و قابل استفاده باشد.

هاي مراقبـت بازداشـتي بايـد حـداقل      هاي خواب اشخاص مقيم در تصرف درهاي اتاق  14- 2- 12- 1- 3
  رض مفيد داشته باشد.ع ميليمتر 700

تواننـد بـا قفـل     كننـد، مـي   دهي را به بيرون بنـا مربـوط مـي    درهايي كه فضاهاي پناه 15- 2- 12- 1- 3
از راه دور كنتـرل و بـاز و    16- 2- 12- 1- 3درنظرگرفته شوند و قفل آنها مطابق ضوابط مندرج در بنـد  

مشروط برآنكه كليد آنهـا همـواره   توانند قفل كليدخور داشته باشند،  بسته شود. همچنين اين درها مي
  در اختيار و دسترس مأموران مراقب بوده و از بيرون هم قابل بازشدن باشد.

هـاي خـروج بايـد همـراه بـا       هاي واقع در راه هرگونه نظام كنترل از راه دور براي قفل  16- 2- 12- 1- 3
كـار گرفتـه شـود.     نـد، بـه  ك موقع آنها را تضمين مـي  هاي كه عملكرد درست و باز شدن ب تمهيدات ويژه

دهـي، مسـتلزم    همچنين در مواردي كه تخليه كامل متصرفان يك منطقه حريق به يـك فضـاي پنـاه   
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قفل كنترل از راه دور باشد، كسب موافقت و تأمين نظريات مقام قـانوني مسـئول    10بازكردن بيش از 
  مورد بيشتر شود. 2ز، نبايد از الزامي است و چنانچه درها با كليد باز شوند، تنوع كليدهاي مورد نيا

كـه   شوداي ساخته، نصب و نگهداري  گونه هر در يا قفل كه از راه دور باز شود، بايد به  17- 2- 12- 1- 3
روش دستي يا مكانيكي نيز قابل باز شدن باشد. همچنـين بـراي تـأمين انـرژي      درصورت قطع برق، به

ثانيـه پـس از قطـع     10تور برق اضطراري كه حـداكثر  بيني ژنرا ها، پيش مورد نياز اين نوع درها يا قفل
الزامـي اسـت، مگـر آنكـه در كـل مجموعـه، تعـداد         ،ساعت كار كند 5/1برق وارد مدار شده و حداقل 

  عدد كمتر باشند. 10شوند، از  درهايي كه از راه دور كنترل مي
ود، نبايد درصورت بسـته  ش درهايي كه در شرايط اضطراري قفل آنها از راه دور باز مي  18- 2- 12- 1- 3

اي باشـد كـه قفـل شـدن آن، راه خـروج       گونه شدن تصادفي، دوباره قفل شوند، مگرآنكه موقعيت در به
  عمومي را مسدود نكند.

هـايي كـه    هاي خروج در تمـام فضـاها و محوطـه    هاي مراقبت بازداشتي، راه در تصرف  19- 2- 12- 1- 3
  و 8- 1- 3ايـد داراي عاليـم مناسـب مطـابق بنـدهاي      درمعرض استفاده و دسترس عموم قرار دارنـد، ب 

  باشند. 9- 1- 3 
  

  هاي تجمعي  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  13- 1- 3
  بـر ضـوابط عمـومي منـدرج در بنـدهاي      هاي تجمعي بايد عالوه هاي خروج در تصرف راه  1- 13- 1- 3
  اشند.، با ضوابط اختصاصي اين بخش نيز مطابقت داشته ب9- 1- 3الي  2- 1- 3 

  
براساس ضوابط اين مقررات، تمام بناهاي تجمعي بر حسب بار متصرف، به سه گـروه بـه     2- 13- 1- 3

  شوند: بندي مي شرح زير دسته
  

  تعداد متصرفان                 بناي تجمعي
  گروه الف        
  گروه ب        
  گروه ج        

  نفر 1000بيش از 
  نفر 1000تا  301
  نفر 300تا  50
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اي بـا ريـل    ، نصب درهاي كشويي يـا كركـره  "ب"و  "الف"هاي تجمعي گروه  در تصرف  3- 13- 1- 3
فقط در بناهاي تجـاري (بازارهـاي    "ج"هاي تجمعي گروه  افقي يا عمودي مجاز نخواهد بود. در تصرف

 درگـاه ورود/ خـروج اصـلي    ، اسـتثنائاً 12- 2- 4- 1- 3سرپوشيده)، به شرط رعايت مفاد مندرج در بنـد  
  تواند كركره يا در كشويي با ريل افقي يا عمودي داشته باشد. مي
  
  هاي خروج الزامي نبايد داراي قفل باشند. هاي تجمعي، درهاي واقع در راه در تصرف  4- 13- 1- 3

نفر، به شرط رعايت مفاد مندرج در بند  500هاي تجمعي با بار متصرف حداكثر  در تصرف: 1تبصره 
  تواند داراي قفل كليدخور باشد. ورود/ خروج اصلي مي، فقط درگاه 7- 2- 4- 1- 3

نفر كمتر است، به شرط رعايت  100هاي تجمعي، فضاهايي كه بار متصرف آنها از  در تصرف: 2تبصره 
توانند درهايي با قفل ساده داشته باشند. فضـاهايي كـه    مي 7- 2- 4- 1- 3مفاد مندرج در بند 

توانند درهايي بـا قفـل سـاده داشـته باشـند،       يز مينفر يا بيشتر باشد ن 100بار متصرف آنها 
مشروط برآنكه طراحي آنها ويژه استفاده درمواقع اضطراري بوده و چگونگي باز شدن زبانه يا 

  قفل، مورد تائيد مقام قانوني مسئول قرارگيرد.
  
 11- 2- 4- 1- 3هاي تجمعي، استفاده از درهاي گردان با رعايت مفاد مندرج در بند  در تصرف  5- 13- 1- 3

  مجاز خواهد بود.
  
هاي ورود و خروج (يا هر وسـيله محـدود يـا     هاي تجمعي، نصب كنترل كننده در تصرف  6- 13- 1- 3

هاي خروج كه به هر ترتيب مانع عملكرد سريع خروج شود و يا  ممنوع كننده عبور انسان) در مسير راه
  عرض مقرر شده را كاهش دهد، ممنوع است.

  
هاي تجمعي، مانند تئاترها، سينماها و ديگـر فضـاهاي بـا عملكـرد      ه از تصرفدر آن گرو  7- 13- 1- 3

، ظرفيـت خـروج بايـد مطـابق مقـادير      استطوركلي جايگاه آنها ثابت و رديف بندي شده  مشابه كه به
  .شودالف تعيين - 13- 1- 3مندرج در جدول
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ها يهاي تجمعي برحسب تعداد صندل ظرفيت راه خروج در تصرف  الف- 13- 1- 3جدول   
  ثانيه) 200(زمان اسمي تخليه: 

  زمان اسمي تخليه  ها تعداد صندلي
  )ثانيه(

  عرض مفيد راه خروج به ازاي هر صندلي  
  )ميليمتر(

ها و  ها، شيبراهگذرگاه  هاي خروجراه پله و پلكان
  هاي خروج درگاه

بدون محدوديت به 
  هر تعداد

200  5/7  5  

  
اي صـورت گيـرد كـه زمـان      گونـه  هاي خروج بايد بـه  حي راههاي تجمعي، طرا در تصرف  8- 13- 1- 3

هـاي   هاي بزرگ اپرا و تصرف ثانيه تجاوز نكند. در تئاترها و سالن 200اسمي تخليه كامل متصرفان، از 
ها در برابـر دود، زمـان    تواند پس از اطمينان از محافظت جايگاه تجمعي مشابه، مقام قانوني مسئول مي

  اسب با تجهيزات حفاظتي، حـداكثر در حـد مقـادير مشـخص شـده در جـدول      تخليه متصرفان را متن
  ب افزايش دهد.- 13- 1- 3 

  
  ها  هاي تجمعي برحسب تعداد صندلي ظرفيت راه خروج در تصرف  ب- 13- 1- 3جدول 

  ثانيه) 200(زمان اسمي تخليه: بيش از 
 زمان اسمي هاتعداد صندلي

  (ثانيه) تخليه
  )ميليمترصندلي (عرض مفيد راه خروج به ازاي هر

ها، مسير افقي  ساير خروج  هاي خروج راه پله و پلكان
  يا شيبدار

2000  200  5/7  5  
5000  260  5  4  

10000  360  5/3  5/2  
15000  460  5/2  2  
20000  560  2  5/1  
  1  5/1  660  يا بيشتر 25000
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سـتفاده دسـت كـم    هر تصرف تجمعي بايد يك ورود/ خروج اصلي با عرض كافي بـراي ا   9- 13- 1- 3
نيمي از كل متصرفان بنا، حداقل برابر يا مجموع عـرض مقـرر شـده بـراي تمـام راهروهـاي ارتبـاطي،        

هاي منجر به خود، داشته باشد. اين ورود/ خروج اصلي بايـد در تـراز تخليـه     پله هاي خروج و راه گذرگاه
منتهـي گـردد. هريـك از سـطوح و     بـه خيابـان    خروج واقع شده يا از طريق راه پله يا شيبراه مستقيماً

 50طبقات واقع در تراز غير تخليه خروج نيز بايد از طريق يك دسترس خروج با ظرفيت كـافي بـراي   
  درصد بار متصرف همان سطح يا طبقه، به ورود/ خروج اصلي بنا مرتبط شوند.

ته يـا تشـخيص   هاي تجمعي كه طرح ورود/ خروج اصلي مـوردي نداشـ   در آن گروه تصرف استثنائاً     
هـاي ورزشـي يـا     هـا و محوطـه   موقعيت آن براي متصرفان به سادگي ممكن نباشـد، ماننـد اسـتاديوم   

توانند در پيرامون بنـا توزيـع شـوند، مشـروط بـر آنكـه        ها مي هاي مسافري و نظاير آن، خروج ترمينال
  رنظر گرفته شود.درصد بيشتر از آنچه براي بار متصرف كل بنا الزم است د 17مجموع ظرفيت آنها 

  
در هر تصرف تجمعي، هريك از سطوح و طبقات بايد عالوه بر دسترسي به ورود/ خروج   10- 13- 1- 3

مجموع بار متصرف آن سطح يا طبقـه   دو سومهاي ديگري با عرض كافـي براي استفـاده  اصلي، خروج
وج اصـلي بنـا دور بـوده و از    ها بايد تا حد امكان از يكـديگر و از ورود/ خـر   داشته باشد. هريك از خروج

  طريق راهروهاي ارتباطي عرضي يا كناري، مطابق ضوابط اين مقررات، به تخليه خروج منتهي شود.
شود، عرض هر خروج بايد بـراي اسـتفاده دسـت كـم      درمواردي كه فقط دو خروج مقرر مي: 1تبصره 

  نيمي از تعداد كل متصرفان بنا درنظر گرفته شود.
هاي تجمعي كه طرح ورود/ خروج اصـلي مـوردي نداشـته يـا تشـخيص       گروه تصرفدر آن : 2تبصره 

هاي ورزشـي   ها و محوطه موقعيت آن براي متصرفان به سادگي ممكن نباشد، مانند استاديوم
توانند در پيرامون بنا توزيع شـوند، مشـروط    ها مي هاي مسافري و نظاير آن، خروج يا ترمينال

درصد بيشتر از آنچه كه براي بار متصرف كل بنا الزم اسـت،   17برآنكه مجموع ظرفيت آنها 
  درنظر گرفته شود.  

  
راه خروج تـا حـد امكـان مجـزا و دور از      4بايد حداقل  "الف"هاي تجمعي گروه  تصرف  11- 13- 1- 3

راه خروج تا حد امكان مجـزا و دور   3بايد حداقل  "ب"هاي تجمعي گروه  يكديگر داشته باشند. تصرف
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صـورت   نفر يـا كمتـر باشـد، كـه در آن     500ر داشته باشند، مگر آنكه تعداد كل متصرفان بنا از يكديگ
هـاي خـروج نبايـد از     يـك از ايـن راه   راه خروج دور از هم نياز خواهد بود. عرض مفيـد هـيچ   2حداقل 
بـه دو خـروج مجـزا راه     ، چنانچـه مسـتقيماً  "ج"كمتر باشد. هر تصرف تجمعي گـروه   ميليمتر 1100

رد، بايد حداقل از طريق دو درگاه جداگانه و دور از هم به راهرو يا فضاي ديگري منتهي شود كه آن ندا
  د.شوعنوان دسترس خروج، از دو جهت مختلف به دو خروج مجزا و دور از هم مربوط  راهرو يا فضا به

  
شـتر نباشـد،   نفـر بي  50هايي كـه بـار متصـرف آنهـا از      هاي داخلي يا ميان طبقه بالكن  12- 13- 1- 3

  تواند به طبقه زير منتهي شود. توانند فقط يك راه خروج داشته باشند. اين راه خروج مي مي
نفر باشد، بايد حـداقل دو   100تا  51هايي كه بار متصرف آنها بين  هاي داخلي يا ميان طبقه بالكن     

  زير منتهي شوند.توانند به طبقه  راه خروج دور از هم داشته باشند. اين دو راه خروج مي
نفر بيشتر است، يك طبقـه مجـزا    100هايي كه بار متصرف آنها از  هاي داخلي يا ميان طبقه بالكن     

هاي خروج به تعداد و عرض كـافي درنظـر    محسوب شده و بايد مطابق ضوابط اين مقررات براي آنها راه
  گرفته شود.

  
شوند، بايد حـداكثر داراي   رو يا درگاه منجر ميهايي كه در دو انتهاي خود به راه رديف  13- 13- 1- 3

تعيـين   ميليمتـر  300ها حـداقل   ها عرض مفيد راهروي بين صندلي صندلي باشند. در اين رديف 100
هاي پانزدهم به بعـد)، معـادل    عدد در هر رديف (از صندلي 14شده و بايد به ازاي هر صندلي بيشتر از 

  بيشتر باشد. ميليمتر 550دارد كه اين عرض از افزايش يابد، اما الزامي ن ميليمتر 8
  
شوند، عرض مفيد راهـروي   هايي كه فقط در يك انتها به راهرو يا درگاه منجر مي رديف  14- 13- 1- 3

عـدد   7تعيين شده است) بايد به ازاي هر صندلي بيشتر از  ميليمتر 300بين هر دو رديف (كه حداقل 
افزايش يابد، اما لزومي نـدارد كـه ايـن     ميليمتر 15د)، معادل هاي هشتم به بع در هر رديف (از صندلي

  بيشتر باشد.   ميليمتر 550عرض از 
  
هاي يكسره و بدون دسته  براي تعيين بار متصرف در فضاهايي كه نيمكت ها يا صندلي  15- 13- 1- 3

هـا   سـالن  از طول نيمكت، يك نفر متصرف محاسبه خواهد شد. در اين ميليمتر 450، به ازاي هر دارند
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چنانچه نيمكت يا سكوها بدون پشتي درنظر گرفته شوند، فاصله پشت تا پشت هر دو رديف نيمكت يا 
  كمتر باشد. ميليمتر 550سكو نبايد از 

  
مجـاز و   "بـاز و بسـته شـو   "هـاي   هاي تحريـر بـا دسـته    هاي تجمعي، صندلي در تصرف  16- 13- 1- 3

از بودن، دسته تحرير آنها با تمام ضوابط مربوط بـه حـداقل   استفاده نخواهد بود، مگرآنكه در حالت ب قابل
فاصله مفيد بين دو رديف صـندلي پشـت سـر هـم، منـدرج در ايـن مقـررات مطابقـت داشـته باشـند.           

  هاي با دسته ثابت نيز فقط در صورت تطبيق با همين ضوابط، قابل استفاده و مجاز خواهند بود.  صندلي
  
ها بايد به يك راهروي عرضي، يا به يك در يا يـك راهـرو    صندلي راهروهاي بين رديف  17- 13- 1- 3

  ها كه به يك خروج دسترسي دارد منتهي شوند. مياني صندلي
  
  متر است.  6بست،  هاي بن هاي تجمعي، حداكثر طول مجاز رديف در تصرف  18- 13- 1- 3

حـداكثر تعـداد   بسـت پـذيرفتني اسـت، مشـروط برآنكـه       هاي بـن  طول بيشتر نيز براي رديف تبصره:
عدد تجاوز نكرده و بـراي   24بست قرار دارند، از  هايي كه بين راهرو و انتهاي رديف بن صندلي
بـه عـرض    ميليمتر 6هاي هشتم به بعد (شمارش از انتهاي رديف) به ازاي هر صندلي  صندلي

  ) اضافه شود.ميليمتر 300مفيد رديف (
  
ها همانند تئاتر و نظاير آن است، حداقل عرض  دليهايي كه ترتيب چيدن صن در جايگاه  19- 13- 1- 3

  مفيد راهروها بايد حسب مورد از مقادير زير كمتر نباشد:
  ميليمتر؛ 1200ها در هر دو طرف آنها قرار دارند،  درمورد پله/ راهروهايي كه صندليالف) 
  ليمتر؛مي 900ها فقط در يك طرف آنها قرار دارند،  درمورد پله/ راهروهايي كه صندليب) 
  ميليمتر؛ 1050ها در دو طرف آنها قرار دارند،  درمورد راهروهاي افقي يا شيبداري كه صندلي) پ
  ميليمتر؛ 900ها فقط در يك طرف آنها قرار دارند،  درمورد راهروهاي افقي يا شيبداري كه صندلي) ت
پنـاه تـا    انداز يا جـان  شوند، فاصله بين دست بندي مي انداز بخش درمورد راهروهايي كه توسط دست) ث

  ميليمتر. 600ها،  صندلي
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شوند، عـرض مقـرر شـده     هاي غيرثابت در مرز راهروها چيده مي درمواردي كه صندلي  20- 13- 1- 3
  براي راهروها بايد مطابق مقادير مشخص شده در زير افزايش يابد:

  ميليمتر؛ 500شود،  درمواردي كه فقط در يك طرف راهرو صندلي چيده مي الف)
  ميليمتر. 950شود،  درمواردي كه در هر دو طرف راهرو صندلي چيده مي ب)
  
اي انتخـاب شـود كـه     گونه ها بايد به هاي تجمعي، موقعيت و تعداد خروج در تمام تصرف  21- 13- 1- 3

متر بيشتر نباشد، مگرآنكه تمام بنا به  60حداكثر طول دسترس خروج از هر نقطه بنا تا يك خروج، از 
متـر   75توانـد بـه حـداكثر     ده خودكار تائيد شده مجهز شود، كه در آن صورت اين طول ميشبكه بارن

  افزايش يابد.
  
هاي تجمعي، طبقه يا تـرازي كـه ورودي اصـلي     براساس ضوابط اين مقررات، در تصرف  22- 13- 1- 3

  بنا در آن قراردارد، تراز تخليه خروج محسوب خواهد شد.
  
ورودي اصلي در بيرون بناي يك تصرف تجمعي، ايـوان (تـراس)    در مواردي كه جلوي  23- 13- 1- 3

تر از تراز ورودي اصـلي، تـراز سـطح كـف      قرارگرفته باشد، چه در سطحي باالتر و چه در سطحي پائين
  تواند به عنوان تراز تخليه خروج محسوب شود، مشروط برآنكه: اين ايوان مي

هاي منتهي به خـود، طـول داشـته باشـد. ايـن       وجبرابر مجموع عرض خر حداقلايوان مورد نظر، ) الف
  كمتر باشد. ميليمتر 1500شود، در هر حال نبايد از  طول كه به طور موازي با بنا اندازه گرفته مي

ايـن   هاي منتهي بـه خـود، عـرض داشـته باشـد.      برابر مجموع عرض خروج حداقلايوان مورد نظر، ب) 
  متر كمتر باشد. 3در هر حال نبايد از شود،  عرض كه عمود بر بنا اندازه گرفته مي

بايـد مطـابق ضـوابط مربـوط بـه       ،كنند هاي الزامي كه اين ايوان را به سطح زمين مربوط مي پلكان )پ
متـر بـا بنـا     3از نوع محافظت شده بوده يا حـداقل   6- 3- 4- 1- 3هاي خارجي مندرج در بند  پلكان

  فاصله داشته باشند.
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بايـد دور تـا    ،هايي كه باالتر از طبقه اصلي تصرف تجمعي قرارگيرنـد  نها و بالك جايگاه  24- 13- 1- 3
 ميليمتـر  650اي بـه ارتفـاع حـداقل     هاي مشرف به سالن اصلي يا تاالر، داراي ديواره يـا نـرده   دور لبه

نسـبت   ميليمتـر  750باشند. همچنين، هر رديف صندلي كه در كنار پرتگاه (با اختالف ارتفاع بيش از 
  اي با همين ارتفاع داشته باشد. ي) قرارگيرد نيز بايد نردهبه كف پائين

و  ميليمتـر  900روي عرض راهـرو) حـداقل    ههاي انتهاي راهروهاي افقي يا شيبدار (روب ارتفاع نرده     
  خواهد بود. ميليمتر 1050هاي انتهاي پله/ راهروها حداقل  ارتفاع نرده

ارتفـاع باشـند، مگرآنكـه پشـتي      ميليمتـر  650بـا حـداقل   اي  راهروهاي عرضي نيز بايد داراي نرده    
  از كف راهروهاي عرضي باالتر واقع شود. ميليمتر 600هاي رديف جلو، دست كم  صندلي

  
هاي خروج بايد داراي روشنايي  هاي تجمعي، راه براساس ضوابط اين مقررات، در تصرف  25- 13- 1- 3

  باشند. 9- 1- 3و  8- 1- 3كافي و عالئم مناسب مطابق بندهاي 
  
  هاي تجمعي، تدارك روشنايي اضطراري الزامي است. در تصرف  26- 13- 1- 3
  
  اي  هاي اداري/حرفه هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  14- 1- 3
  اي بايد با ضـوابط عمـومي منـدرج در بنـدهاي    هاي اداري/ حرفه هاي خروج در تصرف راه  1- 14- 1- 3
  صاصي اين بخش مطابقت داشته باشند.، و نيز ضوابط اخت9- 1- 3الي  2- 1- 3 

  
هاي خـروج   عنوان راه هاي داخلي چنانچه به ها و شيبراه اي، پلكان در بناهاي اداري/ حرفه  2- 14- 1- 3

دوربنـدي   3- 3- 3- 1- 3الزامي براي بيش از يك طبقه مورد استفاده قرارگيرند، بايد مطابق ضوابط بند 
  شوند.

  
ها) چنانچه فقط بـه   همكف (زيرزمين هتر از طبق اي، طبقات پائين در بناهاي اداري/ حرفه  3- 14- 1- 3

اي تصرف  و به عنوان اداري/ حرفه شوندعنوان انباري/ موتورخانه و ديگر تسهيالت خدماتي بنا استفاده 
  داشته باشند. 17- 1- 3هايي مطابق ضوابط مندرج در بند  توانند خروج نشوند، مي
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اي، نصب قفل كليدخور روي درهاي راه خـروج بـه اسـتثناي     فههاي اداري/ حر در تصرف  4- 14- 1- 3
درهاي اصلي ورود/خروج مجاز نخواهد بود. درهاي اصلي ورود/ خروج، درهايي هستند كه بـه ضـرورت   

 7- 2- 4- 1- 3نوع تصرف بايد در موقع كار باز باشند. اين درها نيز فقط با رعايت ضوابط منـدرج در بنـد  
  ه باشند.توانند قفل كليدخور داشت مي
  
هاي مارپيچ با رعايت ضوابط مندرج در بند  اي، استفاده از پله هاي اداري/ حرفه در تصرف  5- 14- 1- 3
  مجاز خواهد بود. 7- 4- 4- 1- 3
  
هـاي   ها و شـبكه  اي، استفاده از درهاي كشويي افقي يا كركره هاي اداري/ حرفه در تصرف  6- 14- 1- 3

مجـاز   12- 2- 4- 1- 3الزامي، با رعايت ضوابط منـدرج در بنـد   عنوان بخشي از راه خروج  با ريل قائم به
  خواهد بود.

  
 1120اي، عرض مفيـد هـيچ قسـمت از راه خـروج نبايـد از       هاي اداري/ حرفه در تصرف  7- 14- 1- 3

  كمتر درنظر گرفته شود. ميليمتر
  
بـر  هاي طبقه همكـف (همتـراز مع   اي، مجموع ظرفيت خروج هاي اداري/ حرفه در تصرف  8- 14- 1- 3

هـاي مقـرر شـده     عمومي) بايد برابر ظرفيت الزم براي بار متصرف اين طبقه به اضافه مجموع ظرفيـت 
  هاي خروج منتهي به طبقه همكف درنظر گرفته شود. ها و شيبراه براي پلكان

  
اي، هر فضا در هر طبقـه از بنـا، از جملـه طبقـات زيـر همكـف،        هاي اداري/ حرفه در تصرف  9- 14- 1- 3

  ، تأمين حداقل دو خروج مجزا براي آن الزامي خواهد بود.شوداي استفاده  اي مقاصد اداري/ حرفهچنانچه بر
نفر مي تواند فقط به يك خـروج دسترسـي    100هر اتاق يا فضا با متصرفاني به تعداد كمتر از  تبصره:

  داشته باشد، مشروط برآنكه:
رون بنا منتهي شده و مجموع طول راهي كـه  به بي خروج موردنظر در تراز تخليه خروج، مستقيماً الف)

  متر بيشتر نشود.   30شود، از  از هر نقطه اتاق يا فضا از طريق اين خروج تا بيرون بنا پيموده مي
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متـر بـا آن اخـتالف     5/4تواننـد   اند، حداكثر مـي  گونه فضاها در طبقه خروج واقع نشده چنانچه اين ب)
دوربنـدي   لكان مورد استفاده در مسير خـروج بايـد كـامالً   ارتفاع داشته باشند، كه در اين صورت پ

  هاي بنا جدا شود و هيچگونه بازشوي اضافي نداشته باشد. شده و از ساير قسمت
  
متـر   6بسـتي بـه طـول بـيش از      اي، هيچ راهرويي نبايد بـن  هاي اداري/ حرفه در تصرف  10- 14- 1- 3

ودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صـورت  داشته باشد، مگر آنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خ
  متر باشد. 15تواند  ها مي بست حداكثر طول بن

  
متـر داشـته    23هاي مختلف نبايد مسير مشتركي به طول بـيش از   هاي خروج دسترس  11- 14- 1- 3

باشند، مگرآنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكـار تائيـد شـده محافظـت شـود، كـه در آن صـورت        
  متر افزايش يابد. 30تواند حداكثر به  اين طول مي ائاًاستثن

  
متـر خواهـدبود،    60اي، حداكثر طول مجاز دسترس خروج،  هاي اداري/ حرفه در تصرف  12- 14- 1- 3

، ايـن  مگرآنكه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صورت استثنائاً
  تر افزايش يابد.م 90تواند حداكثر به  طول مي

  
هايي از آنها، حسب موارد مشخص شده در زير بايـد   اي يا بخش هاي اداري/ حرفه تصرف  13- 14- 1- 3

  داراي روشنايي اضطراري باشند:
  يا چند طبقه باالتر از تراز تخليه خروج باشد. 2بنا داراي الف) 
  .شونديا بيشتر، استفاده متصرف  100تر از تراز تخليه خروج براي  طبقات باالتر يا پائينب) 
  متصرف يا بيشتر، مورد استفاده قرارگيرد. 1000كل بنا براي ) پ
  .بدون پنجره طراحي شده باشند اي در زيرزمين واقع شده، يا اصوالً فضاهاي مورد استفاده اداري/ حرفه) ت
  
عالئـم مناسـب    هاي خروج بايد داراي روشـنايي كـافي و   اي، راه در بناهاي اداري/ حرفه  14- 14- 1- 3

  مطابق ضوابط اين مقررات باشند.
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نفر در هـر طبقـه    30كم خطر كه تعداد متصرف كمتر از اي  هاي اداري/ حرفه درتصرف  15- 14- 1- 3
  مجاز خواهد بود. 2- 10- 1- 3باشد، درصورت تائيد مقام قانوني مسئول استفاده از بند  مي

  
  كسبي/ تجاريهاي  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  15- 1- 3
  هاي كسبي/ تجاري بايد با ضـوابط عمـومي منـدرج در بنـدهاي     هاي خروج در تصرف راه  1- 15- 1- 3
  ، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند.9- 1- 3تا  2- 1- 3 
  
هـاي   هـا يـا شـيبراه    هاي كسبي/ تجاري بيش از يك طبقـه، تمـام پلكـان    در همة تصرف  2- 15- 1- 3

هايي كه فقـط يـك طبقـه     ، بايد دوربندي شوند. پلكانشوند مينوان راه خروج استفاده داخلي كه به ع
  نياز به دوربندي نخواهند داشت. ،دهند زيرزمين را به همكف ارتباط مي

  
درمواردي كه به دليل موقعيت و شيب زمين و نيز مشخصات طراحـي بنـا، طبقـه روي      3- 15- 1- 3

به معبر عمومي مـرتبط شـود، درگـاه     ق يك درگاه خروج مستقيماًراز و از طريمتهمكف با بيرون بنا ه
. چنانچـه  ر گيـرد اسـتفاده قـرا   مـورد  تواند به عنوان خروج افقي براي طبقه مربوط بـه خـود   مزبور مي

اي باشد كه به عنوان ورود/ خروج اصلي نيز قابل استفاده باشند، طبقه  گونه ها به گونه درگاه موقعيت اين
شمار آمده و از لحاظ خروج، تابع تمام ضوابط مشـروح در ايـن مقـررات     طبقه همكف به عنوان مزبور به

  مربوط به طبقات همكف خواهد بود.
  
هاي اصلي ورود/ خروج، اسـتفاده از درهـاي    هاي كسبي/ تجاري، درمورد درگاه در تصرف  4- 15- 1- 3

  از خواهد بود.مج 7- 2- 4- 1- 3داراي قفل كليدخور به شرط رعايت ضوابط مندرج در بند 
  
هـاي   تجاري، استفاده از درهـاي كشـويي افقـي و درهـا و كركـره      هاي كسبي/ در تصرف  5- 15- 1- 3

  مجاز خواهد بود. 12- 2- 4- 1- 3ايمني قائم، با رعايت ضوابط مندرج در بند 
  
هاي مارپيچ با رعايت ضـوابط منـدرج در    هاي كسبي/ تجاري، استفاده از پلكان در تصرف  6- 15- 1- 3

  مجاز خواهد بود. 7- 4- 4- 1- 3بند 

www.mirjalili.net



 سوممبحث 

72 

هاي طبقه همكف بايد برابر ظرفيت الزم بـراي بـار    ها، مجموع ظرفيت خروج در فروشگاه  7- 15- 1- 3
هـاي منتهـي بـه     هـا و شـيبراه   هاي مقرر شده براي پلكان متصرف اين طبقه، به اضافه مجموع ظرفيت

  طبقه همكف درنظر گرفته شود.
  
جاري، هر طبقه و هر بخش از هر طبقـه، از جملـه طبقـات زيـر     هاي كسبي/ ت در تصرف  8- 15- 1- 3

  همكف، بايد حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد.
مترمربع، چنانچـه طـول دسـترس     280هاي يك طبقه با مساحت خالص حداكثر  در فروشگاه تبصره:

ن بـود و درمـواردي كـه تمـام ايـ      متر باشد، داشتن يك خروج مجاز خواهد 23خروج حداكثر 
متـر   30تواند به حداكثر  طبقه با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، اين طول مي

  افزايش يابد.
  
متر داشته باشند، مگر آنكه  23هاي خروج نبايد مسير مشتركي با طول بيش از  دسترس  9- 15- 1- 3

توانـد بـه    ن طول ميتمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صورت اي
  متر افزايش يابد. 30حداكثر 

  
متـر بيشـتر باشـد،     30هاي كسبي/ تجاري، طـول دسـترس خـروج نبايـد از      در تصرف  10- 15- 1- 3

توانـد   مگرآنكه بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، كه در آن صورت اين طول مي
  متر افزايش يابد. 60به حداكثر

  
هـا، بايـد معـادل عـرض      ها، حداقل عرض مفيد راهروهاي منجـر بـه خـروج    ر فروشگاهد  11- 15- 1- 3

  كمتر نباشد. ميليمتر 900ها بوده و از  خروج
  
هاي با مساحت خـالص بـيش از    طبقه، همچنين در فروشگاه 3هاي بيش از  در فروشگاه  12- 15- 1- 3

خروج منجـر شـود، در هـر طبقـه     به يك  مترمربع، تأمين حداقل يك راه ارتباطي كه مستقيماً 2800
  كمتر درنظر گرفته شود. ميليمتر 1500ضروري خواهد بود. عرض اين راه نبايد از 
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در مواردي كه درهاي ورود مشتريان، فقط در يك بر يا يـك ديـوار خـارجي بنـا درنظـر        13- 15- 1- 3
  ديوار تأمين گردد.  مجموع عرض خروج مقرر شده براي بنا بايد در همان دو سوم شود، حداقل گرفته مي

  
ها بايد موقعيتي داشته باشـند كـه بـراي     نيمي از خروج حداقلهاي بزرگ،  در فروشگاه  14- 15- 1- 3

دسترسي به آنها نيازي به عبور از ميان راهروهاي كنترل و پرداخت بهاي اجناس نباشد و به هـر حـال   
  ها را مانع شود. هاي دسترسي به خروج هيچ عاملي نبايد راه

  
هـاي دسـتي و نظـاير آن بـراي حمـل كـاال در اختيـار مشـتريان          در مواردي كه چـرخ   15- 15- 1- 3

گيرد، بايد تدابير كافي به منظور حركت و توقف آنها اتخاذ شود تا احتمـال مسـدود    ميها قرار  فروشگاه
  هاي خروج به حداقل ممكن كاهش يابد. شدن راه

  
درصد  50بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود،  درمواردي كه تمام بنا توسط شبكه  16- 15- 1- 3

توانند در تراز تخليه خروج (طبقه همكف) از طريق يك راهروي تخليه خروج به بيرون بنـا   ها مي خروج
  متر بيشتر نباشد.   15تخليه شوند، مشروط بر آنكه طول تخليه خروج از 

  
داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب هاي خروج بايد  هاي كسبي/ تجاري، راه در تصرف  17- 15- 1- 3

 هـاي فروشـگاه كـامالً    هايي كه از تمـام بخـش   باشند. در مورد خروج 9- 1- 3و  8- 1- 3مطابق بندهاي 
  گذاري نخواهد بود. نياز به عالمت آشكار و قابل تشخيص باشند، استثنائاً

  
از يك طبقـه، بايـد   مترمربع يا بيش  280هاي با مساحت خالص بيش از  تمام فروشگاه  18- 15- 1- 3

  داراي تسهيالت روشنايي اضطراري باشند.
  
كـه بـار متصـرف     طبقه روي همكف، درصورتي 2در بناهاي تجاري كم خطر حداكثر تا   19- 15- 1- 3

توان يـك پلكـان خـروج درنظـر      نفر نباشد، با تائيد مقام قانوني مسئول مي 50مجموع طبقات بيش از 
  گرفت.
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كه طبقات فوقاني به منظوري غيرتجاري مـورد اسـتفاده    اري درصورتيهاي تج در تصرف  20- 15- 1- 3
  ها بايد مستقيماً و بدون بخش تخليه خروج، به بيرون از بنا باز شوند. درصد از خروج 50قرارگيرد، حداقل

  
  هاي صنعتي  هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  16- 1- 3
د حسـب مـورد بـا ضـوابط عمـومي منـدرج در       هاي صنعتي بايـ  هاي خروج در تصرف راه  1- 16- 1- 3

  و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند. 9- 1- 3تا  2- 1- 3بندهاي 
  
نفر تجاوز ننمايـد،   50مخاطره و معمولي، چنانچه بار متصرف از  هاي صنعتي كم در تصرف  2- 16- 1- 3

مجـاز   12- 2- 4- 1- 3ندرج در بنـد  هاي خروج، با رعايت ضوابط م استفاده از درهاي كشويي افقي در راه
  خواهد بود.

  
 7- 4- 4- 1- 3هاي مارپيچ با رعايت ضوابط مندرج در بنـد   هاي صنعتي، استفاده از پله در تصرف  3- 16- 1- 3

  مجاز خواهد بود.
  
هاي افقي با دو در حريـق محافظـت شـوند، فقـط      هاي صنعتي، چنانچه خروج در تصرف  4- 16- 1- 3

شـو باشـد. ايـن در     تواند از نوع كشويي افقي خودكار بسـته  ير خروج) مييكي از درها (نخستين در مس
طور خودكار بسـته   طور معمول بازمانده و فقط درصورت وقوع حريق با فرمان تشخيص دهنده دود به به
شود. نظام خودبسته شوي اين درها بايد مورد تائيد كارشناس حفاظـت از حريـق باشـد. در بعـدي      مي

  شو باشد.  تهبايد از نوع خودبس
  
متصـرف مجـاز    3هاي صنعتي، نردبان فرار از حريـق بـراي اسـتفاده حـداكثر      در تصرف  5- 16- 1- 3

  خواهد بود، مشروط برآنكه ساختار، چگونگي نصب و نوع استفاده از آن مورد تائيد مقام مسئول باشد.
  
فـرار تائيـد شـده، بـه      توان از سرسره هاي مي هاي صنعتي پرمخاطره، استثنائاً در تصرف  6- 16- 1- 3

د، مشروط برآنكه تمام متصرفان با اين وسايل آشنايي كامل يافتـه و  كرعنوان خروج اضطراري استفاده 
  طور منظم با آنها تمرين فرار كنند. به
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هاي خروج، از ابتداي دسترس تـا انتهـاي    هاي صنعتي، حداقل عرض مفيد راه در تصرف  7- 16- 1- 3
  كمتر باشد. ميليمتر 1100تخليه خروج، نبايد از 

  
تـر   هاي صنعتي، براي هر طبقه يا هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات پائين در تصرف  8- 16- 1- 3

، بايد حداقل دو خروج دور از هم تـدارك  شوند مياز تراز تخليه خروج كه براي مقاصد صنعتي استفاده 
متـر   15دسـترس خـروج، حـداكثر از    شود، مگرآنكه تصرف از نوع كم مخاطره يا معمولي بوده و طول 

  بيشتر نباشد.
  
نفـر بيشـتر    500هاي صنعتي، براي هر طبقه يا بخشي از آن كه بار متصرف از  در تصرف  9- 16- 1- 3

  ، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود.2- 6- 1- 3باشد، بايد به تعداد مشخص شده در بند 
  
هـايي تـدارك شـوند كـه      ايـد در محـل  هـا ب  هاي صـنعتي پرمخـاطره، خـروج    در تصرف  10- 16- 1- 3

هـاي صـنعتي    هـاي آنهـا داراي جهـات مختلـف و بـدون مسـير مشـترك باشـند. در تصـرف          دسترس
  متر مسير مشترك داشته باشند. 15توانند حداكثر  هاي خروج مي مخاطره يا معمولي، دسترس كم
  
ه باشـد و در سـاير   بسـتي نبايـد وجـود داشـت     هاي صنعتي پرمخاطره، هيچ بن در تصرف  11- 16- 1- 3

  متر داشته باشند. 15ها نبايد طولي بيش از  بست هاي صنعتي، بن تصرف
  
متر بيشتر شـود. در   23هاي صنعتي پرمخاطره، طول دسترس خروج نبايد از  در تصرف  12- 16- 1- 3

متـر افـزايش    120تواند حداكثر به  مخاطره يا معمولي، طول دسترس خروج مي هاي صنعتي كم تصرف
  مشروط برآنكه شرايط ذيل تحقق يابد: يابد،

  بنا فقط داراي يك طبقه باشد.الف) 
نحوي كه درصورت بـروز   تدابير فني و مهندسي كافي براي تهويه دود و حرارت اتخاذ شده باشد، بهب) 

از كـف بنـا، از    ميليمتـر  1800اي به ارتفاع حداقل  حريق، در تمام طول مسيرهاي خروج، محدوده
  هاي امن برسانند. راحتي خود را به خروج ن بماند تا متصرفان بتوانند بهآتش و دود مصو
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هاي خودكار اطفاي حريق تائيد شده،  تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده يا ديگر شبكه) پ
  محافظت شود.

همـان  اي طرح و به  مخاطره يا معمولي كه براي منظور ويژه هاي صنعتي كم درمورد آن دسته از تصرف
طور نسـبي كـم بـوده و بيشـترين سـطح       گيرند، چنانچه بار متصرف نيز به هدف مورد استفاده قرار مي

 "پ"تـا   "الـف "بـدون رعايـت مـوارد     ها اختصاص يافته باشد، اسـتثنائاً  آالت و دستگاه كف، به ماشين
ام بنـا توسـط   متر افزايش يابـد و چنانچـه تمـ    90تواند حداكثر به  الذكر، طول دسترس خروج مي فوق

  متر افزايش يابد. 120تواند حداكثر به  شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، اين طول مي
  
هاي صنعتي، بايد از تسهيالت روشنايي اضـطراري برخـوردار باشـند، مگـر      تمام تصرف  13- 16- 1- 3

هـاي خـروج از طريـق     آنكه ساعات فعاليت و تصرف بنا منحصر به روز بـوده و روشـنايي الزم بـراي راه   
  ها تأمين شود.نورگيرهاي سقفي يا پنجره

  
هاي صنعتي بايد داراي روشنايي كافي و عاليم مناسب مطـابق   هاي خروج در تصرف راه  14- 16- 1- 3

  باشند. 9- 1- 3و  8- 1- 3بندهاي 
  
  هاي انباري   هاي خروج در تصرف ضوابط اختصاصي راه  17- 1- 3
هاي انباري بايد حسب مورد با ضوابط عمومي مندرج در بندهاي  فهاي خروج در تصر راه  1- 17- 1- 3
  ، و نيز ضوابط اختصاصي اين بخش مطابقت داشته باشند.9- 1- 3الي  2- 1- 3
  
نفر، استفاده از درهاي كشـويي افقـي در    50هاي انباري با بار متصرف حداكثر  در تصرف  2- 17- 1- 3
  مجاز خواهد بود.   12- 2- 4- 1- 3بند  هاي خروج، با رعايت ضوابط مندرج در راه
  
  هـاي مـارپيچ بـا رعايـت ضـوابط منـدرج در بنـد        هاي انباري، اسـتفاده از پلـه   در تصرف  3- 17- 1- 3
  مجاز خواهد بود. 7- 4- 4- 1- 3 
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هاي افقي با دو در حريق محافظت شوند، نخسـتين   هاي انباري، چنانچه خروج در تصرف  4- 17- 1- 3
طور معمول باز بوده و  كه به شودشو انتخاب  ي افقي خودكار بستهتواند از نوع كشوي در مسير خروج مي

شود. در بعدي بايد از نوع خودبسـته   طور خودكار بسته مي با فرمان گرفتن از تشخيص دهنده حريق به
  شو باشد. نظام خودبسته شوي اين درها بايد مورد تائيد كارشناس حفاظت از حريق باشد.  

  
متصرف مجـاز   3اري، نصب نردبان فرار از حريق براي استفاده حداكثر هاي انب در تصرف  5- 17- 1- 3

  خواهد بود، مشروط برآنكه طرح، ساخت، اجرا و نوع استفاده از آن مورد تائيد مقام مسئول قرار گيرد.
  
هاي انباري، حداقل عرض مفيد از ابتداي دسـترس تـا انتهـاي تخليـه خـروج،       در تصرف  6- 17- 1- 3

  كمتر باشد. يمترميل 1100نبايد از 
  
دو راه  حـداقل ، بايـد  شـود هر بنا يا هر بخش از يك بنا كه براي مقاصد انباري اسـتفاده    7- 17- 1- 3

  خروج دور از هم داشته باشد.
مخاطره، براي هر طبقه يا بخشي از آن، تـدارك يـك خـروج مجـاز      هاي انباري كم در تصرف: 1تبصره 

  خواهد بود.
ي با مخاطره معمولي، تدارك يك خروج براي هر طبقه يـا بخشـي از آن   هاي انبار در تصرف: 2تبصره 

متـر در بناهـاي بـدون     15مجاز خواهد بود، مشروط برآنكه طول دسترس خروج، حداكثر از 
متر در بناهايي كه توسط شبكه بارنـده خودكـار تائيـد     30شبكه بارنده خودكار و حداكثر از 

  شوند، بيشتر نشود. شده محافظت مي
  
نفـر بيشـتر    500هاي انباري، براي هر طبقه يا بخشي از آن كه بار متصرف از  در تصرف  8- 17- 1- 3

  ، خروج مجزا و دور از هم تدارك شود.2- 6- 1- 3باشد، بايد به تعداد مشخص شده در بند 
  
شـوند كـه    بينـي  پـيش هـايي   هـا بايـد در محـل    هاي انباري پرمخاطره، خروج در تصرف  9- 17- 1- 3

بست و بـدون مسـير مشـترك     ها از هر نقطه، داراي جهات مختلف، بدون راهروهاي بنهاي آن دسترس
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متـر مسـير    15توانند حداكثر  هاي خروج مي هاي انباري با مخاطره معمولي، دسترس باشند. در تصرف
مشترك داشته باشند، چنانچه تمام بنا توسط شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شود، اين طول 

از مقـررات ايـن بنـد     مخـاطره، اسـتثنائاً   هاي انباري كم متر افزايش يابد. تصرف 30د به حداكثر توان مي
  بود.  معاف خواهند

  
ترين خروج، نبايـد   هاي خروج از هر نقطه تا نزديك هاي انباري، طول دسترس در تصرف  10- 17- 1- 3
  متر بيشتر باشد. 60از 

ارنده خودكار تائيد شده محافظت شوند، طـول دسـترس   توسط شبكه ب در بناهايي كه تماماً: 1تبصره 
  متر افزايش يابد. 120تواند به حداكثر  خروج مي

  هاي خروج محدوديتي ندارد. مخاطره، طول دسترس هاي انباري كم در تصرف: 2تبصره 
هاي خـروج در آن   ، طول دسترسشودمنظور انبار كاالهاي پرمخاطره استفاده  هر فضا كه به: 3تبصره 

متر بيشتر باشد، مگر آنكه تمام فضا توسط شـبكه بارنـده خودكـار     23هيچ نقطه نبايد از  از
متر  30تواند حداكثر به  كه در آن صورت طول دسترس خروج مي ،تائيد شده محافظت شود

  افزايش يابد.
  
نكـه  هاي انباري بايد از تسهيالت روشنايي اضطراري برخوردار باشند، مگـر آ  تمام تصرف  11- 17- 1- 3

هاي خروج، توسط نورگيرهاي  ساعات فعاليت و تصرف آنها منحصر به روز بوده و روشنايي مورد نياز راه
  طور معمول مورد تصرف و استفاده انسان نباشند. سقفي يا پنجره به خوبي تأمين شود، يا آنكه به

  
اليم مناسـب مطـابق   هاي خروج بايد داراي روشنايي كافي و ع هاي انباري، راه در تصرف  12- 17- 1- 3

  باشند. 9- 1- 3و  8- 1- 3بندهاي 
  
  هاي بلند    ضوابط اختصاصي ساختمان  18- 1- 3
براساس ضوابط اين مقررات، هر بنايي كه فاصله قائم بين تراز كف بـاالترين طبقـه قابـل      1- 18- 1- 3

قـانوني   نشاني كه بـه تائيـد مقـام    هاي آتش مناسب ترينسطح قابل دسترس براي ماشينتصرف، تا تراز 
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متر بيشتر باشد، عمارت بلند محسوب شـده كـه عـالوه بـر ضـوابط اختصاصـي        23مسئول برسد و از 
  )، تابع ضوابط اين بخش نيز خواهد بود.17- 1- 3تا  10- 1- 3(مندرج در بندهاي مربوط به تصرف خود

  
هـاي   بـرج گيرنـد و نيـز    طور معمول مورد تصرف انسان قرار نمـي  هاي مرتفع كه به سازه  2- 18- 1- 3

نفـر يـا كمتـر، مشـمول مقـررات ايـن بخـش         5ها و نظاير آنها با بار متصـرف   نگهباني و كنترل، مناره
  نخواهند بود.  

  
عـرض مفيـد    ميليمتـر  1100هاي خروج بايد حـداقل داراي   هاي بلند، راه در ساختمان  3- 18- 1- 3

  باشد.  مقرر شده باشند، مگرآنكه در ضوابط اختصاصي تصرف، عرض بيشتري براي راه خروج
  
هاي بلند، براي هر طبقه يا هر بخش از يـك طبقـه، از جملـه طبقـات زيـر       در ساختمان  4- 18- 1- 3

  طبقه تخليه خروج، تأمين حداقل دو خروج مجزا و تا حد امكان دور از هم الزامي است.
  
رف آن از هاي بلند، براي هر طبقه يا هر بخش از يك طبقـه كـه بـار متصـ     در ساختمان  5- 18- 1- 3

، خـروج مجـزا و دور از هـم درنظـر     2- 6- 1- 3نفر بيشتر باشد، بايد به تعداد تصريح شده در بنـد   500
  گرفته شود.

  
د شـو اي انتخـاب   گونه ها بايد به شود، موقعيت خروج درمواردي كه چند خروج مقرر مي - 6- 18- 1- 3

باشد. البته در ابتداي دسـترس  كه براي دسترسي به هر خروج، راهي مجزا و در جهتي جداگانه فراهم 
  متر مجاز است. 15ها از هر نقطه، مسير مشترك به طول حداكثر  خروج

  
هـاي خـروج مجـاز     متـر در راه  15بستي با طول بيش از  هاي بلند، هيچ بن در ساختمان  7- 18- 1- 3

  نخواهد بود.
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، مگر آنكـه تمـام   استمتر  30هاي بلند، حداكثر  هاي خروج در ساختمان طول دسترس  8- 18- 1- 3
توانـد بـه    بنا يا سازه با شبكه بارنده خودكار تائيد شده محافظت شـود، در آن صـورت ايـن طـول مـي     

  متر افزايش يابد. 45حداكثر 
  
هاي خروج بايد روشنايي كافي و عاليم مناسب، مطابق ضوابط  هاي بلند، راه در ساختمان  9- 18- 1- 3

  اين مقررات داشته باشند.
  
هاي خروج بايد به روشنايي اضطراري مجهز باشند، مگرآنكـه   هاي بلند، راه در ساختمان  10- 18- 1- 3

هاي خروج از روشنايي طبيعي كافي  ، در آن صورت اگر راهشوندساختمان فقط در ساعات روز استفاده 
  .نظر نمود توان از روشنايي اضطراري صرف برخوردار باشند، با موافقت كتبي مقام قانوني مسئول، مي

  
هـاي بارنـده خودكـار تائيـد شـده مجهـز بـه         هاي بلند بايد توسط شبكه همه ساختمان  11- 18- 1- 3

هاي استاندارد، نصب شـده   ها بايد مطابق روش هاي نظارت الكتريكي محافظت شوند. اين شبكه سيستم
  و در هر طبقه داراي شير كنترل و وسايل كنترل جريان آب باشند.

  
هاي بلند، عالوه بر شبكه هشدار حريـق، نصـب شـبكه اعـالم حريـق نيـز        در ساختمان  12- 18- 1- 3

  ها بايد به تائيد مقام قانوني مسئول برسند. ضروري است. اين شبكه
  
نشـاني و نجـات، داراي    منظور اسـتفاده مـأموران آتـش    هاي بلند، بايد به تمام ساختمان  13- 18- 1- 3

يستم بـين ايسـتگاه مركـزي كنتـرل، اتاقـك هـر       سيستم كنترل ارتباط تلفني دوسويه باشند و اين س
آسانسور، سرسراهايي كه آسانسورها در آن قرار دارند و تمام طبقاتي كه توسط پلكـان خـروج بـه هـم     

نشاني بتواند به  شوند، ارتباط برقرار كند. در مواردي كه سيستم ارتباط راديويي سازمان آتش مربوط مي
نظـر   توان از نصب چنين تجهيزاتـي صـرف   مي رار گيرد، استثنائاًعنوان معادل اين سيستم مورد تائيد ق

  نمود.
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هر عمارت بلند، بايد به مولد نيروي برق دوم كه همواره آماده استفاده اسـت و حـداقل     14- 18- 1- 3
نمايـد، مجهـز باشـد.     نشاني در هنگام حريق قابل استفاده مـي  يكي از آسانسورها را براي ماموران آتش

يرو بايد براي كاركرد همزمان و تأمين همه تجهيزاتي كه در زير نـامبرده شـده، كـافي و    ظرفيت مولد ن
  مناسب باشد:

  شبكه روشنايي اضطراري الف)
  هاي هشدار و اعالم حريق شبكه ب)
  هاي آتش نشاني ساختمان پمپ )پ
  تجهيزات ايستگاه كنترل مركزي )ت
اي كه در صورت لزوم بتـوان نيـروي    گونه ا (بهيكي از آسانسورهاي مربوط به همه طبقات بن حداقل )ث

  مورد نياز آن را به هريك از ديگر آسانسورها منتقل نمود.)
  تجهيزات مكانيكي مانع دود در دوربندها )ج

  هاي بسته ها و پله سيستم تهويه پاركينگچ) 
  
كـه محـل    هاي بلند بايد داراي يك ايستگاه كنترل مركزي در يك اتاق تمام ساختمان  15- 18- 1- 3

كند، باشـند. در ايـن ايسـتگاه بايـد بتـوان بـه كمـك نشـانگرهاي          نشاني تعيين مي آن را سازمان آتش
الكترونيك، همه تجهيزات و تأسيسات ارتبـاطي، حفـاظتي، ايمنـي و مخـابراتي موجـود در بنـا را بـه        

  درستي كنترل نمود.
  
  نشاني ضوابط اختصاصي استقرار خودروهاي آتش  19- 1- 3
متـر   6متر حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر  23براي ساختمان هاي با ارتفاع كمتر از   1- 19- 1- 3

  باشد.  متر مي 8متر حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر  23هاي با ارتفاع بيش از  و براي ساختمان
  

براساس  هاي با يك يا دو خانوار حداقل عرض معبر با تائيد نهاد قانوني مسئول،: براي ساختمانتبصره
  گردد. المللي تعيين مي كدها و استانداردهاي معتبر بين
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تـوان   نشـاني كـافي نباشـد، مـي     كه عرض معبر براي استقرار خودروهاي آتـش  درصورتي  2- 19- 1- 3
  فضايي در فضاي باز مجاورت ساختمان (مانند حياط) با شرايط زير درنظر گرفت:

 متر باشد. 6نشاني بايد  قرار خودروهاي آتشحداقل عرض در ورودي فضاي مجاور جهت است الف)

   توانند كشويي يا لواليي باشند. درهاي مذكور مي )ب
  اي باشد كه يك نفر بتواند آن را باز كند.  گونه طراحي در بايد به )ج
نشاني درنظر گرفته شود (با تائيد مقام  متر براي استقرار خودروهاي آتش 10×10اي به ابعاد  محوطه )د

  مسئول و با در نظر گرفتن استانداردهاي معتبر). قانوني
متـر   10و حـداكثر   5/4نشاني تا ساختمان  حداقل فاصله محل استقرار خودروي آتش  3- 2- 19- 1- 3

  باشد.مي
باشد. مقام قـانوني   تن مي 26نشاني  حداقل مقاومت زمين محل استقرار خودروي آتش  4- 2- 19- 1- 3

آتش نشاني وبا  لحاظ نمودن استانداردهاي معتبـر ميتوانـد ايـن     مسئول با توجه به شرايط خودروهاي
  .عدد را افزايش دهد

  
  فضاي امنضوابط اختصاصي   20- 1- 3
هاي بلند، تركيبـي و   هاي تجمعي، آموزشي، تجاري، درماني مراقبتي، ساختمان دركاربري  1- 20- 1- 3

داد و نـوع متصـرفين و بـار خطـر و     نظاير آن مقام قانوني مسئول باتوجه به شرايط طراحي، تركيب وتع
تواند طراحي و ايجاد فضاي امن در طبقات مختلف سـاختمان را بـا    دسترسي نيروهاي آتش نشاني مي
  نمايد. المللي تعيين  استناد به استانداردهاي معتبر بين

  
تبـر  هاي بلند بايد با رعايت اصول علمي و بـا اسـتفاده از اسـتانداردهاي مع    در ساختمان  2- 20- 1- 3

توانـد   المللي با تائيد مقام قانوني مسئول، فضاي امن در طبقات مختلف در فواصل مـنظم، كـه مـي    بين
  متر باشد، در نظر گرفته شود. 40الي25بين 

  
كه مستقيماً بـه فضـاي امـن ارتبـاط      24 - 1- 3بيني آسانسورهايي با شرايط بخش  پيش  3- 20- 1- 3

  داشته باشند، الزامي است.
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  يت بار تصرف فضاي امن بايد معادل بار تصرف طبقات متناظر با آن باشد. ظرف  4- 20- 1- 3
  
  فضاي امن بايد داراي ارتباط دو سويه تائيد شده با مركز كنترل ساختمان باشد.   5- 20- 1- 3
  
  فضاي امن بايد توسط شبكه بارنده تائيد شده محافظت گردد.  6- 20- 1- 3
  
اي كه تحت  گونه ه تائيد شده تحت پوشش قرارگيرد. بهفضاي امن بايد توسط شبكه تهوي  7- 20- 1- 3

تاثير دود و آتش و گازهاي ناشي از حريق در ساختمان قرار نگيرد. جريان برق فضاي امن بايد مستقل 
  كشي آن از مسيرهاي امن عبور كرده باشد. از برق ساختمان بوده و كابل

  
  فضاي ارتباطي ضوابط اختصاصي   21- 1- 3

ه در اين مبحث تصريح شده است، ايجاد فضاي ارتباطي بين طبقات به شـرط رعايـت   جز در مواردي ك
  باشد. مجاز مي 7- 21- 1- 3الي  1- 21- 1- 3بندهاي 

  
المللي  فضاي ارتباطي مجاز به ارتباط تعداد طبقات بيش از آنچه استانداردهاي معتبر بين  1- 21- 1- 3

  باشد. كنند، نمي تعيين مي
  
  المللي تعيين شود. قه فضاي ارتباطي بايد براساس استاندارهاي معتبر بينترين طب پائين  2- 21- 1- 3
  
سـوزي در طبقـات    اي باشد كه وقوع هرگونه آتش گونه فضاي ارتباطي بين طبقات بايد به 3- 21- 1- 3

  تر، از طبقات باالتر در مدت زماني كه خطري آنها را تهديد نكند، قابل رويت باشد. پايين
  
هـاي   هاي حداقل يك سـاعت مقـاوم حريـق از سـاير بخـش      تباطي با جداكنندهفضاي ار  4- 21- 1- 3

  ساختمان جدا شده باشد و با شبكه بارنده تائيد شده محافظت شود.
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المللي  فضاي ارتباطي بايد توسط مقام قانوني مسئول و براساس استانداردهاي معتبر بين  5- 21- 1- 3
  ئيد شود.به عنوان يك مكان با خطر معمولي يا كم خطر تا

  
ظرفيت خروج فضاي ارتباطي بايـد بـه نحـوي باشـد كـه امكـان تخليـه همزمـان همـه            6- 21- 1- 3

  متصرفين در زمان وقوع حريق وجود داشته باشد.
  
جز فضاي ارتباطي حضور دارد، حداقل بـه يـك    هر متصرف كه در طبقات يا در مكاني به  7- 21- 1- 3

  ارتباطي، دسترسي داشته باشد. مسير خروج بدون نياز به وارد شدن به فضاي
  

  ها آتريومضوابط اختصاصي   22- 1- 3
جز در مواردي كه در اين مبحث تصريح شده اسـت، اسـتفاده از آتريـوم بـه شـرط رعايـت بنـدهاي                   به
  مجاز است.   9- 22- 1- 3الي  1- 22- 1- 3
  

هـاي   سـاير بخـش  هاي با حداقل يـك سـاعت مقـاوم حريـق از      آتريوم توسط جداكننده  1- 22- 1- 3
  ساختمان جداسازي شده باشد.

  
هاي ثابت با شرايط زير در آتريـوم مجـاز خواهـد     اي يا پنجره استفاده از ديوارهاي شيشه  2- 22- 1- 3

  بود:  
 ميليمتر نصب شده باشد. 1800شبكه بارنده تائيد شده در دو طرف آنها با حداكثر فاصله طولي الف) 

 300هـاي ثابـت از    اي يـا پنجـره   بكه بارنـده از ديوارهـاي شيشـه   پاش ش حداكثر فاصله عناصر آب ب)
 ميليمتر بيشتر نباشد.  

هاي ديوار يا پنجره بايد از نوع حرارتي، سيمي يا لمينيت شده و در داخل يك ساختار فلـزي بـه    شيشه پ)
   د.اي يا پنجره را بده نحوي نصب شده باشند كه اجازه خمش و انحنا بدون شكستگي به ديوار شيشه

  راه وجـود نـدارد، شـبكه بارنـده رديـف يـك بنـد        اي پياده كه در باال يا پائين ديوارشيشه درصورتي ت)
 الزامي نيست.  2- 22- 1- 3
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 اي دودبند و خود بسته شو باشد. درهاي موجود در ديوار شيشه ث)

  خود ندارد.  صورت عمودي پيوسته بوده و هيچگونه پنجره يا سطح افقي متصل به  اي به ديوار شيشه ج)
 

فضــاي داخــل آتريــوم توســط مقــام قــانوني مســئول و براســاس اســتانداردهاي معتبــر   3- 22- 1- 3
عنوان منطقه كم خطر يا با خطر معمولي مورد تائيد قرار گيرد و بـه شـبكه بارنـده تاييـد      المللي به بين

  شده مجهز باشد.
  
كه با توجه به نوع، حجم مواد موجـود و   اي طراحي و اجرا شود گونه تهويه آتريوم بايد به  4- 22- 1- 3

شكل آتريوم ارتفاع دود در باالترين سـطح چنـان كنتـرل شـود كـه از ورود دود از طريـق بازشـوهاي        
  باالترين طبقه به درون ساختمان جلوگيري شود.

  
طراحي و اجراي سيستم كشف و اعالم حريق تائيد شده بـا توجـه بـه ارتفـاع، شـكل و        5- 22- 1- 3

  تريوم الزامي است.ساختار آ
  
اي باشد كه امكان تخليـه محصـوالت حريـق بـه صـورت دسـتي و        گونه تهويه آتريوم به  6- 22- 1- 3

  خودكار وجود داشته باشد.
  
 5/1هاي دودبنـد و درهـاي بـا حـداقل      دسترسي به مسيرهاي خروج از طريق دسترس  7- 22- 1- 3

  ساعت مقاوم حريق امكان پذير باشد.
  
  هاي خروج آتريوم مطابق با مفاد اين مبحث الزامي است.  عداد و ظرفيت راهرعايت ت  8- 22- 1- 3

 

  ها  ضوابط اختصاصي پاركينگ  23- 1- 3
  ها به عنوان مكان با خطر معمولي درنظر گرفته شود. از نظر ميزان خطر، پاركينگ  1- 23- 1- 3
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  باشند. هاي بسته بايد داراي تمهيدات دودبند و دوربند  پلكان پاركينگ  2- 23- 1- 3
  
ساعت مقاوم حريـق و در   2هاي  هاي با ارتفاع بيش از چهار طبقه با جداكننده پاركينگ  3- 23- 1- 3

هاي سـاختمان و يـا فضـاي     هاي يك ساعت مقاوم حريق بايد از ساير بخش صورت با جداكننده غيراين
  بيرون جداسازي شوند. 

  
  خودكار و دستي مجهز باشند. ها بايد به سيستم كشف و اعالم حريق پاركينگ  4- 23- 1- 3
  
درصورت اتصال شبكه بارنده تائيد شده از طريق حسـگر جريـان آب بـه سـامانه اعـالم        5- 23- 1- 3

باشد. درهر حال وجود سامانه هشدار دسـتي   حريق نيازي به سيستم كشف و اعالم حريق خودكار نمي
  الزامي است.

  
قه و مساحت بايـد داراي حـداقل دو راه خـروج    هاي بسته با هر تعداد طب تمام پاركينگ  6- 23- 1- 3

  باشند. 
  
تعداد و ظرفيت راه خروج مطابق مقررات اين مبحـث و   6- 23- 1- 3عالوه بر رعايت بند   7- 23- 1- 3

  المللي محاسبه گردد. با درنظرگرفتن بار تصرف مندرج در استانداردهاي معتبر بين
  
مترمربـع بـوده و يـا عمـق      9300ش از كه مساحت كل طبقات پاركينـگ بـي   درصورتي  8- 23- 1- 3

متر باشد، هر بخش پاركينگ بايد به  9ترين طبقه زيرزمين از تراز متوسط زمين طبيعي بيش از  پائين
دو قسمت دودبند تقسيم شده و به دو راه خروج دسترسي داشته باشد. خروج دوم استثنائاً مـي توانـد   

  باشد. 24- 1- 3آسانسور و يا پله برقي با رعايت مشخصات بند 
  
منظـور   صـرفاً بـه   8- 23- 1- 3استفاده از درهـاي كشـويي خودكـار بسـته شـو در بنـد         9- 23- 1- 3

  جداسازي دو بخش يك طبقه مجاز است.

www.mirjalili.net



  هاي خروج از بنا و فرار از حريقراه  1- 3

87 

هـاي بسـته، هـم بـراي شـرايط       طراحي و اجراي تهويه خودكار و دستي براي پاركينگ  10- 23- 1- 3
المللي معتبر با تائيد مقـام   ردهاي ملي يا بينكاركرد معمولي و هم شرايط وقوع حريق، براساس استاندا

  قانوني مسئول الزامي است.
  

  ضوابط اختصاصي آسانسورها    24- 1- 3
نشـاني در   اجراي آسانسور يا آسانسورهاي ويژه تخليـه سـاكنين و انجـام عمليـات آتـش       1- 24- 1- 3

  هاي بلند مرتبه الزامي است. ساختمان
متر، مقام قانوني مسئول با توجه بـه شـرايط و براسـاس     23هاي كمتر از  درخصوص ساختمان تبصره:

  تواند اجراي اين آسانسورها را الزامي نمايد. المللي مي استانداردهاي معتبر بين
  
راهنماي فراخواني نيروي كمكي از طريـق   راهنماي استفاده از سيستم ارتباطي دوسويه،   2- 24- 1- 3

ختمان بايد در مجـاورت و نزديكـي سيسـتم ارتبـاطي     سيستم ارتباطي دوسويه و راهنماي مكتوب سا
  نصب گردند.

  
كه آسانسور منطقه امن را به معبر عمومي مرتبط سـازد،   هاي بلند، هنگامي در ساختمان  3- 24- 1- 3

  آسانسور بايد براي عمليات اضطراري  توسط مقام قانوني مسئول تائيد شده باشد.
  
 50ودي (البـي) آسانسـور بايـد داراي ظرفيتـي معـادل     هاي بلند، فضاي ور در ساختمان  4- 24- 1- 3

 28/0درصد متصرفين قسمتي كه آسانسور براي آن تعبيه شده است، باشد. اين ظرفيت بايد براسـاس  
  مترمربع براي هر نفر در نظر گرفته شود.

  
حي اي كه آسانسور به آنجا ورودي دارد، بايد داراي البي آسانسـور باشـد. مصـال    هر طبقه  5- 24- 1- 3

كه البي آسانسور از آنها ساخته مي شود بايد حداقل يك ساعت مقاوم حريق باشد. اين البـي بايـد بـه    
  عنوان يك مانع دود عمل نمايد.
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هاي بلند، در البي آسانسور (و متعلقات آن مانند چارچوب، قفل، دسـتگيره   در ساختمان  6- 24- 1- 3
هاي در البي آسانسور بايد خود بست يا به شكل  نگهو ....) بايد حداقل يك ساعت مقاوم حريق باشد و ل

  اتوماتيك بسته شو باشند.
  
بايد در پاسخ به سيگنال ارسال شده از يك دتكتور دودي فعـال   هاي البي آسانسورها در  7- 24- 1- 3

تواند در فضاي مجاور خارج محـيط فضـاي مقابـل آسانسـور نصـب       شده و بسته شوند (اين دتكتور مي
ن درهاي فضاي مقابل آسانسور بايد توانايي بسته شدن در اثـر عملكـرد سيسـتم اعـالم     گردد). همچني

كه يك لنگه در ل فضاي مقابل آسانسـور توسـط دتكتـور     حريق ساختمان را نيز داشته باشند. هنگامي
شود، بايد تمام درهـاي فضـاهايي كـه بـه آسانسـور       دودي يا عملكرد سيستم اعالم ساختمان بسته مي

  شوند، بسته شوند.  تم ميمربوطه خ
  
جزئيات اجرايي ساختمان بايد به نحـوي باشـد كـه از رسـيدن آب بـه اجـزاء آسانسـور          8- 24- 1- 3

  جلوگيري شود.
  
تجهيزات، اجزاء ارتباطي و سيستم سرمايش اتاق موتورخانه آسانسور همگي بايـد داراي    9- 24- 1- 3

كنترلي و همچنين مـدارهاي تغذيـه كننـده     كشي مدارهاي منبع تغذيه عادي و اضطراري باشند. سيم
آسانسور بايد در محلي قرار گيرد و به شكل مناسب محافظت گردد تا حداقل يـك سـاعت در شـرايط    

  حريق عمل نمايند.  
  
هاي آسانسور و سيستم كنترل مركـزي برقـرار    بايد سيستم ارتباطي دو سويه بين البي  10- 24- 1- 3

هـاي   كشـي  ك آسانسور و سيستم كنترل مركزي نيز برقرار گـردد. سـيم  گردد. اين ارتباط بايد بين اتاق
سيستم ارتباطي دو سويه بايد به نحوي انجام شوند كه حداقل يـك سـاعت كـاركرد ايـن سيسـتم در      

  شرايط حريق تضمين گردد.
  
نشانان در شرايط اضـطراري مـورد    آسانسورها بايد داراي شرايطي باشند كه توسط آتش  11- 24- 1- 3

  اده قرار گيرند.استف
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دهـد، سيسـتم    كه تنها يك اتاقك آسانسور به يك فضاي ورودي سـرويس مـي   هنگامي  12- 24- 1- 3
هـا بايـد    هاي مشخص مورد تعمير و نگهداري قرار گيـرد و ايـن سـرويس    تخليه اضطراري بايد در زمان

 24حداكثر طـي   زماني انجام شود كه ساختمان در حالت تعطيلي است يا فعاليت كمي دارد. تعميرات
  ساعت پس از تعطيلي بايد انجام شود.  

  
آسانسورها بايد اين توانايي را داشته باشند كه در هنگام وقوع زلزله با نظـم مشخصـي     13- 24- 1- 3

 خاموش گردند.
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  ها ساختارها، ارتفاعات و مساحت  3-2
  

  ساختارها  3-2-1
دراين بخش از مقررات، اعضاي باربر بناها از لحاظ سـوختن و ميـزان مقاومـت دربرابـر       3-2-1-1

شوند. مقـررات مربـوط بـه ديگـر      بندي مي حريق درارتباط با نوع تصرف، تحت عنوان ساختار دسته
هاي حريق و مقاوم حريق، ديوارهاي غيربـاربر بيرونـي و پيرامـوني،    اعضاي غيرباربر بناها مانند ديوار

ها  هاي غيرباربر فضاهاي داخلي، ديوارهاي سپرحريق، ديوارهاي دوربند شفت ها و پارتيشن جداكننده
هـا جـزو سـاختارها     هـا و سـقف   و بازشوها و همچنين بازهاي افقي يا قـائم موجـود در ديوارهـا،كف   

  ي ويژه و مربوط به خود مورد ضوابط قرارخواهند گرفت.ها محسوب نشده و در بخش
  
براساس مقررات آمده در اين بخش، از اين پس تمـامي بناهـا و تاسيسـات سـاختماني       3-2-1-2

شوند، برحسب چگونگي طراحي، نحوه اسـتفاده   موجود، دردست احداث و آنهايي كه بعداً ساخته مي
اومت و محافظت دربرابر حريق از لحاظ سـاختار در دو  از مصالح اجراي ساختمان و تامين ميزان مق

گروه اصلي مقاوم حريق، دو گروه اصلي غيرسوختني و دو گروه اصلي سوختني، هريك با مشخصات 
  شوند. هاي فرعي به شرح زير دسته بندي مي كلي و شامل گروه

  
اي ساختمان بررسي ميزان مقاومت حريق اعضاي باربر و ديگر مشخصات حفاظتي اجز  3-2-1-3

و در نهايت تعيين دسته و گروه ساختاري بنا در هر مورد يا هر بخش از يك بنا، بـا توجـه بـه نـوع     
صورت خواهد گرفت و درخصوص بناها و تاسيسات ساختماني  "مقام قانوني مسئول"تصرف توسط 
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ت يـا  يابد كه تصميم به تغيير تصرف، افزايش طبقـا  موجود و دردست احداث درصورتي ضرورت مي
  توسعه زيربنا باشد.

  
خالصـه شـده و    1-2-3هاي فرعي در جدول  مشخصات كلي ساختارهاي اصلي و گروه  3-2-1-4

تدريج تعيـين، تـدوين و اعمـال     ها بعداً به ها و گروه مقررات تفصيلي مقاومت و محافظت براي دسته
  خواهد گرديد.

  
  حداكثر تعداد طبقات و ارتفاعات مجاز  3-2-2
هـاي بـيش    منظور كنترل قائم حريق، جلوگيري از افزايش تلفات انسـاني و خسـارت   به  3-2-3-1

ها، از اين پس الزم است حداكثر تعداد طبقات هربنا باتوجه بـه نـوع سـاختار و     سوزي ازحد در آتش
ب آمـده،   -2-2-3الـف و   -2-2-3هـاي   نحوه استفاده از بنا (تصرف)، مطابق اعدادي كه در جـدول 

ديگر ضوابط حفاظتي و مقرراتي كه درمورد ارتفاعـات مجـاز، درايـن بخـش تنظـيم       محدود شده و
  خواهد گرديد، در آنها رعايت شود.

  
  هاي مجاز مساحت  3-2-3
منظور كنترل افقي حريق و جلوگيري از سرايت و پخـش آتـش و دود، از ايـن پـس      به  3-2-3-1

ع تصـرف و بـار محتويـات سـوختي آن بـه      ارتباط با نـو  الزم است سطح زيربناي هرطبقه از بنا، در
تر از ارقـام   هاي بزرگ محدود و مساحت 1-3-2-3 ها و ابعادي مطابق ارقام ذكر شده درجدول بخش

  بندي شوند. تر تقسيم و منطقه ذكر شده به سطوح كوچك
  
الـف،  -2-2-3هـاي   ارتفاع و يا وسعت هيچ بنايي نبايد بيش از ارقام مندرج در جـدول   3-2-3-2
افـزايش داده شــود، مگرآنكـه بنــاي مـورد نظــر درگـروه تصــرف و ســاختاري      3-2-3ب و -3-2-2

قرارگيرد كه طبق ضوابط اين بخش، داشتن ارتفاع و وسعت جديد براي آن تصرف و سـاختار مجـاز   
شناخته شده و بناي مورد نظر با ديگر مقررات مربوط به ابعاد براي آن سـاختار و تصـرف، مطابقـت    

  داده شود.
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كه براي يك بناي موجود، تطبيق يافته يا تطبيـق نيافتـه بـا ايـن مقـررات،       درمواردي  3-2-3-3
گردد و مجموع مساحت آن بنا از حدود و ارقام مجـاز در   مجوز اضافه بنا يا افزايش طبقات صادر مي

ند ب كند، براي جدا كردن سطوح اضافه از بناي موجود، اجراي يك يا تعدادي حريق جداول تجاوز مي
ها همـواره در محـدوده ابعـاد منـدرج در جـدول       اي كه اندازه مساحت گونه به 4-3-2-3مطابق بند 

  قرارگيرند، الزامي است.
  
تـر از ارقـام    شـوند، سـطوح بـزرگ    بندهايي كه درهر طبقه اجرا مي با استفاده از حريق  3-2-3-4

تر تقسيم  بل كنترل و كوچكهاي قا بايد با مشخصات اجرايي زير به بخش 3-2-3ذكرشده درجدول 
  شوند.
بندها بايد ازمحل يك ديوار بيروني بنا شروع شده و تا اتصال به يك ديوار بيروني ديگر و  حريق الف)

  بند ديگر و يا تركيبي از اين دو امتداد يابند.  يا اتصال به يك ديوار حريق
كـاذب نيـز عبـور كننـد. در     هـاي   بندها بايد از ميان تمامي فضاهاي پنهـان ماننـد سـقف    حريق ب)

هاي كاذب خود داراي مقاومـت حريقـي برابـر     كه اعضا يا اجزاي اتصال، براي مثال سقف مواردي
بند از ميان فضاهاي پنهان نخواهـد   بند باشند، نيازي به ادامه و عبور حريق مقاومت حريق حريق

  بود.  
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رباربر در هريك از ساختارهامقاومت حريق تعيين شده براي اعضاي باربر و غي  1-2-3جدول   
 I II  III IV  انواع ساختار

  حريق مقاوم
  ساعتي 3 و 4 

  حريق مقاوم
  ساعتي صفر و 1 ، 2 

  سوختني غير
  ساعتي 2 

  سوختني
 ساعتي و صفر 1 

  442  332  222  111  000  211  200  111  000  اعضاي باربر و غير باربر بنا

  
 ديوارهاي
 باربر
  بيروني

يك كف،  از بيش ندهكن تحمل
  ستون و ديوار باربر

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  2  3  4

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  2  3  4  كف يك فقط كننده تحمل

  ب 0  1  2  2  ب 0  1  1  3  4  بام يك فقط كننده تحمل

 ديوارهاي
  دروني باربر

يك كف،  از بيش كننده تحمل
  ستون و ديوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  3  كف يك فقط كننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  3  بام يك فقط كننده تحمل

  ها ستون

كف،  يك از بيش كننده تحمل
  ستون و ديوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  3  كف يك فقط كننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  3  بام يك فقط كننده تحمل

 تيرها،
 ها، پل

 و خرپاها
  ها طاقي

  يك از بيش هكنند تحمل
  كف، ستون و ديوار باربر

4  3  2  1  0  1  0  1  0  

  0  1  0  1  0  1  2  2  2  كف يك فقط كننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  1  2  2  بام يك فقط كننده تحمل

  0  1  0  1  0  1  2  2  2  ها سقف طاق

  0  1  0  1  0  1  1  5/1  2  ها بام طاق

  ضروري است. 1-2-2- 3ابق جدول رعايت ضوابط حفاظتي ويژه براي ديوارهاي بيروني بناها، مط - ب
   عدد سمت چپ = ديوارهاي خارجي  

  ها، تيرها، خرپاها، اعضاي بابربر داراي بيش از يك كف و ... عدد مياني = ستون          
  عدد سمت راست = ساختار كف    
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 ساعت مقاومت حريق الزم براي ديوارهاي بيروني بناها  1-1-2-3جدول 

  نوع تصرف
  اسازي بين بناها به مترفاصله مجز

  9تا  3بيش از   3تا  5/1بيش از  5/1صفر تا
تجمعي، آموزشي فرهنگي، درماني مراقبتي روزانه، 
درماني مراقبتي سالمت، مراقبت سالمت اورژانس، 
مراقبتي و بازپروري، مسكوني، مسكوني مراقبتي، اداري 

  اي، صنعتي و انباري كم خطر. حرفه

1  1  0  

  0  1 2  تي و انباري با خطر معموليتجاري ، صنع
صنعتي و انباري با خطر شديد كه مقدار محتويات بر 
سطوح قابل كنترل از حداكثر ميزان مجاز ذكر شده در 

بيشتر شده و نياز به تمهيدات  2- 1-2- 3جدول 
  دارد.  3و  2، 1هاي  حفاظتي ذكر شده براي رتبه

داكثر اگر مقدار محتويات بر سطوح  قابل كنترل از ح
بيشتر باشد، رعايت  2- 1-2- 3ارقام تعيين شده در جدول 

  .شود، ضروري است اي كه بعداً ارائه مي ضوابط ويژه

صنعتي و انباري با خطر شديد كه مقدار محتويات بر 
سطوح قابل كنترل از حداكثر ميزان مجاز ذكر شده در 

بيشتر شده و نياز به تمهيدات  2- 1-2- 3جدول 
  دارد. 5و  4هاي  راي رتبهحفاظتي ذكرشده ب

3  2  1  
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 حداكثر محتويات مجاز كاالهاي خطرناك بر سطوح قابل كنترل  2-1 -2-3جدول 

  محتويات
كالس مواد يا 

  كاال

مرتبه 
محتويات 

باخطر 
  شديد

  نگهداري و انبار داري
  نحوه استفاده 

  هاي بسته سيستم
  نحوه استفاده 

  هاي باز سيستم

  جامدات
  كيلوگرم

تمايعا
  ليتر

  (كيلوگرم)

  گاز
  مترمكعب

  جامدات
  كيلوگرم

مايعات 
  ليتر

  (كيلوگرم)

  گاز 
  مترمكعب

  جامدات
  كيلوگرم

مايعات 
  ليتر

  (كيلوگرم)

  تاثيرگذار بر سالمت
خورنده و 
  ها سوزاننده

  378  454  23  1,892  2,270  23  1,892  2,270  4  غ م

بسيار 
  ها سمي

  )106/0(  4/1  57/0  )5/4(  5/4  57/0  )5/4(  5/4  4  غ م

  )57/0(  57  23  )227(  227  23  )227(  227  4  غ م  ها سمي
  با خطرهاي فيزيكي

مايعات 
  سوختني

II 
IIIA 
IIIB 

  3يا  2
  3يا  2

  غ م 
  غ م

454  
1,249  
49,962  

  غ م  غ م
454  

1,249  
49,962  

  غ م  غ م
114  
303  

49,962  
مواد و 
مصالح 
  آتش بازي

1,4G 3  57  م غ   غ م   غ م   غ م   غ م   غ م   غ م  

مايعات 
  كرايوژنيك

  آتشزاها
اكسيد 
  ها كننده

2  
3  

  غ م 
  غ م 

170  
170  

  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 

170  
170  

  غ م 
  غ م 

 غ م 
  غ م 

38  
38  

مواد 
  انفجاري

  )106/0(  106/0  غ م   )106/0(  106/0  غ م   )0,454(  454/0  1  غ م 

گازهاي 
  زا آتش

  گاز
  مايع

مايع شده 
  نفتي

2  
2  
2  

  غ م 
  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

1,140  

3/28  
  غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

1,140  

3/28  
  غ م 
  غ م 

 غ م 
 غ م 
  غ م 

  غ م 
  غ م 
  غ م 

مايعات 
  زا آتش

IA 
IB  وIC 

تركيب 
(IA,IB,IC)

  غ م   3يا  2
114  
454  
454  

  غ م   غ م 
114  
454  
454  

  غ م   غ م 
38  
114  
114  

  غ م   4/11  م  غ  غ م   125  غ م   غ م   79  3  غ م زا جامدات آتش

پراكسايدهاي 
  آلي

هاي  انفجاري
 كالس بي

I 
II 
III 
IV 

1  
1  
2  
3  

  غ م 

454/0  
3/2  

23  
57  
  ب م

)454/0( 
)3/2(  
)23(  
)57(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
454/0  

23  

57  

  ب م

)106/0( 
)454/0( 

)23(  
)57(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0 
454/0 
5/4  
4/11 

  ب م

)106/0( 
)454/0( 

)5/4(  
)4/11( 

  ب م
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V  ب م  ب م  م غ   ب م ب م  غ م   ب م  ب م  غ م  

ها اكسيد كننده

4  
3  
2  
1  

1  
 3يا  2

3  
  غ م 

454/0  
5/4  

114  
1,816  

)454/0( 
)5/4(  
)114(  
)1,816(  

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0  
91/0  

114  
1,816  

)106/0( 
)91/0(  
)114(  
)1,816(  

  غ م 
  غ م 
  غ م 
  غ م 

106/0 
91/0 

23  
454  

)106/0( 
)91/0( 

)23(  
)454(  

  گازهاي
اكسيد 
  كننده

 بصورت گاز
گازمايع شده

3  
  غ م 

  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

5/42  
  غ م 

  غ م 
  غ م 

  غ م 
114  

5/42  
  غ م 

 غ م 
  غ م 

  م غ
  غ م

  0  0  28/0  )454/0(  454/0  4/1  )8/1(   8/1  2  غ م   پايروفوريك

  ناپايدارها
(واكنش 

  ها) كننده

4  
3  
2  
1  

1  
 2يا  1

2  
  غ م 

454/0  
3/2  

23  
  ب م

)454/0( 
)3/2(  
)23(  

  ب م

28/0  
4/1  

21  
  ب م

106/0 

454/0  

23  

 ب م

)106/0(  

)454/0(  

)23(  

 ب م

06/0  
28/0  

21  
  ب م

106/0  

454/0  

5/4  

 ب م

)106/0(  

)454/0(  

)5/4(  

 ب م

واكنش 
  ها كننده
  به آب

3  
2  
1  

2  
3  

  غ م 

3/2  
23  
  ب م

)3/2(  
)23(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 

3/2  
23  
  ب م

)3/2(  
)23(  

  ب م

  غ م 
  غ م 
  غ م 

454/0 
5/4  

  ب م

)454/0( 
)5/4(  

  ب م

  غيرمشمول  = غ م -1
  بدون محدوديت  = ب م -2

  

www.mirjalili.net



 سوممبحث 

98 

بناها به متر، در ساختارهاي مقاوم حريق  الف  حداكثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز- 2-2-3جدول 
 باتوجه به نوع تصرف و استفاده از شبكه بارنده

  ختارنوع سا
  
  
  

  انواع تصرف

  مقاوم حريق
  ساعتي 4 

  مقاوم حريق
  ساعتي 3 

  مقاوم حريق
  ساعتي 2 

  مقاوم حريق
  ساعتي 1 

  مقاوم حريق
  صفرساعتي 

442  332  222  111  000  

بدون بارنده  با بارندهبدون بارنده  با بارندهبدون بارنده  با بارندهبدون بارنده  با بارندهبدون بارنده  با بارنده

داكثر ح
  ارتفاع بناها 

  ب م  ب م
128 
  متر

  متر 23  متر 20  متر 26  متر 49  متر 55  متر 122
8/16 

  متر
تجمعي بيش 

  نفر 1000از 
  غيرمجاز  1  2  3  4  12  4  ب م  4  ب م

تجمعي بيش 
  نفر 300از 

  1  2  3  4  4  12  4  ب م  4  ب م

  تجمعي
  نفر 300تا  

  1  2  3  4  7  12  7  ب م  7  ب م

  تجمعي
  در فضاي باز 

  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م

  4  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  اياداري حرفه
مراقبتي 
پرستاري 
  (بزرگ)

  غيرمجاز  2  غيرمجاز  3  غيرمجاز  12  غيرمجاز  ب م  غيرمجاز  ب م

مراقبتي 
پرستاري 
  (كوچك)

  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

مراقبتي 
  روزانه

  1  4  1  6  2  12  2  ب م  2  ب م

مراقبتي 
  بازپروري

  غيرمجاز  2  2  2  7  12  7  ب م  7  ب م

  2  3  3  4  5  12  ب م  ب م  ب م  ب م  آموزشي
مراقبت 
  سالمت

  غيرمجاز  1  غيرمجاز  3  غيرمجاز  12  غيرمجاز  ب م  غيرمجاز  ب م

مراقبت 
سالمت 
  (اورژانس)

  1  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

صنعتي 
  (خطرمعمولي)

  2  3  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م
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صنعتي 
  (خطركم)

  3  4  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  تجاري
  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م  مسكوني

مسكوني يك 
  يا دو خانواري

  4  5  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

انباري (خطر 
  معمولي)

  3  4  4  5  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

انباري (خطر 
  كم)

  4  5  5  6  11  12  ب م  ب م  ب م  ب م

  محتويات با خطر شديد
با محافظت 

  1رتبه 
  غيرمجاز  1  غيرمجاز  1  غيرمجاز  1  غيرمجاز  1  غيرمجاز  1

با محافظت 
   2رتبه 

 غيرمجاز  1 غيرمجاز  2 غيرمجاز  3 غيرمجاز  ب م غيرمجاز  ب م

با محافظت 
  3رتبه 

 غيرمجاز  2 غيرمجاز  4 غيرمجاز  6 غيرمجاز  ب م غيرمجاز  ب م

محافظت  با
  4رتبه 

 غيرمجاز  4 غيرمجاز  6 غيرمجاز  8 غيرمجاز  ب م غيرمجاز  ب م

با محافظت 
  5رتبه 

 غيرمجاز  3 غيرمجاز  3 غيرمجاز  4 غيرمجاز  4 غيرمجاز  4

صورت خودكار و مورد تائيد، مطابق ضوابط در تمامي فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را  هاي بارنده بايد به شبكه -1
  پوشش دهند.

  بدون محدوديت  = ب م -2
  شوند. ها جزو طبقات شمارش نمي زيرزمين -3
محتويات داخلي بناها از ديدگاه نوع خطر (و نه مقدار بار حريق) به خطر شديد، خطر معمولي و خطرضعيف  -4

  ).1-1-3بندي مي شوند (رجوع شود به  دسته
نباشد، رقم همان گروه مالك  5تا  1هاي  ابق رتبهها، چنانچه نياز به رعايت ضوابط محافظت مط درهرگروه از تصرف -5

هاي صنعتي و انباري كه درمورد آنها ارقام ذكر شده براي خطر معمولي مورد استناد  گيرد، مگر تصرف قرار مي
  خواهد بود.
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بناها به متر، در ساختارهاي غيرسوختني و  ب  حداكثر تعداد طبقات و ارتفاع مجاز- 2-2- 3جدول 
جه به نوع تصرف و استفاده از شبكه بارندهسوختني با تو  

  انواع تصرف
  سوختني صفر ساعتي  ساعتي 1سوختني  غير سوختني دو ساعتيغير سوختني دو ساعتي

211  200  111  000  
  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده  بدون بارنده  با بارنده

  2/12  3/18  25/15  35/21  8/16  23  20  26  ترحداكثر ارتفاع بناها به م
  غيرمجاز  غيرمجاز  2  3  2  3  2  3  نفر 1000تجمعي بيش از 
  1  1  2  4  1  1  2  4  نفر 300تجمعي بيش از 

  1  2  3  4  1  2  3  4  نفر 300تجمعي تا 
  1  2  2  3  2  3  3  4  تجمعي در فضاي باز

  2  3  3  4  4  5  5  6  اداري حرفه اي
  غيرمجاز  1  غيرمجاز  2  1  2  1  2  مراقبتي پرستاري (بزرگ)
  2  3  3  4  4  5  4  5  مراقبتي پرستاري (كوچك)

  1  2  1  4  1  2  1  4  مراقبتي روزانه
  غيرمجاز  2  2  2  غيرمجاز  2  2  2  مراقبتي بازپروري

  1  2  1  2  2  3  3  4  آموزشي
  غيرمجاز  غيرمجاز  غيرمجاز  1  غيرمجاز  غيرمجاز  غيرمجاز  1  مراقبت سالمت

  1  3  3  4  1  5  5  6  مراقبت سالمت (اورژانس)
  1  2  2  3  2  3  3  4  صنعتي (خطرمعمولي)

  2  3  3  4  3  4  4  5  صنعتي (خطركم)
  1  2  3  4  4  5  4  5  تجاري
  2  3  3  4  4  5  4  5  مسكوني

  2  3  3  4  4  5  4  5  مسكوني يك يا دو خانواري
  1  2  3  4  3  4  3  4  انباري (خطر معمولي)

  2  3  4  5  4  5  4  5  انباري (خطر كم)
  شديدمحتويات با خطر 

  غيرمجاز  غيرمجاز غيرمجاز  1 غيرمجاز  1 غيرمجاز  1  1با محافظت رتبه 
 غيرمجاز  1 غيرمجاز  1 غيرمجاز  1 غيرمجاز  2  2با محافظت رتبه 

 غيرمجاز  1 غيرمجاز  2 غيرمجاز  2 غيرمجاز  4  3با محافظت رتبه 

 غيرمجاز  3 غيرمجاز  4 غيرمجاز  4 غيرمجاز  6  4با محافظت رتبه 

 غيرمجاز  2 غيرمجاز  3 غيرمجاز  3 غيرمجاز  3  5به با محافظت رت

  صورت خودكار و مورد تائيد، مطابق ضوابط در تمامي فضاها نصب شده و سرتاسر بنا را پوشش دهند. هاي بارنده بايد به شبكه - 1
  بدون محدوديت  = ب م - 2
  شوند. ها جزو طبقات شمارش نمي زيرزمين - 3
بندي  نوع خطر (و نه مقدار بار حريق) به خطر شديد، خطر معمولي و خطرضعيف دسته محتويات داخلي بناها از ديدگاه - 4

  ).1- 1- 3شوند (رجوع شود به مي
نباشد، رقم همان گروه مالك قرار  5تا  1هاي  ها، چنانچه نياز به رعايت ضوابط محافظت مطابق رتبه درهرگروه از تصرف - 5

  رمورد آنها ارقام ذكر شده براي خطر معمولي مورد استناد خواهد بود.هاي صنعتي و انباري كه د گيرد، مگر تصرف مي
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  حداكثر سطوح مجاز در هر طبقه بنا به متربع، در ساختارهاي مختلف با توجه به نوع تصرف  3-2- 3جدول 
  نوع ساختار

  
  انواع تصرف

  سوختني  غير سوختني   مقاوم حريق   مقاوم حريق 
  و صفر ساعتي 1  ساعتي 2  و صفر ساعتي 1،  2  ساعتي 3و  4

442  332  222  111  000  211  200  111  000  
  غيرمجاز  1070  غيرمجاز  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 1000تجمعي بيش از 
  512  1070  791  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 300تجمعي بيش از 

  512  1070  791  1302  791  1442  ب م  ب م  ب م  نفر 300تجمعي تا 
  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  فضاي باز تجمعي در

  837  1674  1767  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  اياداري حرفه
  419  977  930  1535  930  1767  5115  ب م  ب م  مراقبتي پرستاري (بزرگ)
  651  1116  1488  2232  1488  2232  ب م  ب م  ب م  مراقبتي پرستاري (كوچك)

  837  1721  1209  2186  1209  2465  5627  ب م  ب م  مراقبتي روزانه
  465  698  698  977  930  1395  ب م  ب م  ب م  مراقبتي بازپروري

  884  1721  1349  2186  1349  2465  ب م  ب م  ب م  آموزشي
  غيرمجاز  884  غيرمجاز  1116  1023  1395  ب م  ب م  ب م  مراقبت سالمت

  837  1674  1767  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  مراقبت سالمت (اورژانس)
  791  1302  1116  1767  1442  2325  ب م  ب م  ب م  صنعتي (خطرمعمولي)

  1209  1953  1674  2651  2139  3488  ب م  ب م  ب م  صنعتي (خطركم)
  837  1302  1163  1721  1163  2000  ب م  ب م  ب م  تجاري
  651  1116  1488  2232  1488  2232  ب م  ب م  ب م  مسكوني

  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  ب م  مسكوني يك يا دو خانواري
  837  1302  1628  2418  1628  2418  4464  ب م  ب م  انباري (خطر معمولي)

  1256  1953  2418  3627  2418  3627  7347  ب م  ب م  انباري (خطر كم)
  محتويات باخطر شديد

  غيرمجاز  698  651  884  651  1023  1535  1953  1953  1با محافظت رتبه 
 279  698 651  884  651 1023  1535 1953  1953   2با محافظت رتبه 

 465  930 1209  1628  1302 2465  5580 ب م  ب م  3با محافظت رتبه 

 605  1674 1628  2651  1628 3488  ب م ب م  ب م  4با محافظت رتبه 

 837  1674 1767  2651  2139 3488  ب م ب م  ب م  5با محافظت رتبه 

  بدون محدوديت  = ب م -1
نباشد، رقم همان گروه مالك  5تا  1هاي  ، چنانچه نياز به رعايت ضوابط محافظت مطابق رتبهها درهرگروه از تصرف -2

هاي صنعتي و انباري كه درمورد آنها ارقام ذكر شده براي خطر معمولي مورد استناد خواهد  گيرد، مگر تصرف قرار مي
  بود.
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   تـسوپي
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  نامه اژهو
  

 Standard fire test  آزمايش حريق استاندارد 

 Height (of a storey or a building)  ارتفاع طبقه و بنا

Fire control  اطفا حريق

 Addition  افزايش بنا

 Load-bearing members   اعضا باربر

 Mall   بازارچه

 Elevator / Lift  باالبر

 Existing building  بناي موجود

 Exterior stairway / Outside stairs  پلكان خارجي 

 Moving stairs  پلكان متحرك 

 Fire window  پنجره حريق 

 Vision panel   پنجره چشمي

Approved  تاييدشده، تصويب شده

 Exit discharge  تخليه خروج

 Occupancy  تصرف

 Alteration   تغييرات

 Fire stop   حريق بند
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 Court  ياط ح

 House  خانه

 Exit   خروج

 Horizontal exit  خروج افقي

 Self-closing  خود بسته شو

Automatic  خودكار 

 closing  Automatic-  خودكار بسته شو 

 Street  خيابان

Fire door  در حريق

 Exit access  دسترس خروج

Hand rail   دستگيره محافظ

Endurance  دوام در برابر حريق

Smoke  دود

Flue  دودكش، لولة تخليه گاز ناشي از احتراق

 Parapet  پناه ديوار جان

 Smoke stop wall or partitionٍ  ديوار دودبند
Property wall   ديوار مشترك

Exit way   راه خروج

Staircase / Stairway  راه پله

Basemant   زيرزمين

 Escape ramp سرسره فرار

 Area-net   سطح خالص

 Shaft   شفت

 Ramp  شيبراه (رامپ)

 Storey   طبقه
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 Street floor  طبقه خيابان

 Exit way capacity   ظرفيت راه خروج

Thermal insulation  بندي حرارتي عايق

Area of Refuge  فضاي امن از آتش

 Rescue area   دهي فضاي پناه

  Fire stop / Fire barrier  مانع حريق

Smoke barrier  /Smoke stop   دود مانع

 Horizontal separation  مجزا سازي افقي 

 space	Open   محوطه باز
Public way   معبر عمومي

 Authorities having jurisdiction   مقام قانوني مسئول

Place of safety  مكان ايمن

 Fire zone   منطقه حريق

Mezzanine  ميان طبقه

Fire resistance rate حريقميزان مقاومت 

 Guard rail  نرده محافظ

 Dwelling    واحد زندگي (واحد مسكوني)

 Waiting hall  هال انتظار

 Entrance hall   هال ورودي

 Hotel هتل
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