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چكيده 
زمينه و هدف: آمادگى و شناخت نسبت به خطرات پيرامون و نحوه ى جلوگيرى در برابر حوادث، يكى از الزامات مهم در طراحى و اجراى ساختمان ها، 
جهت تأمين ايمنى ساختمان در برابر  آتش سوزى است. عمليات نجات در ساختمان هايى با تعداد محدود نقاط دسترسى به سطح خيابان (از جمله 
ساختمان هاي آموزشى) امري مشكل است. تراكم باالي جمعيت نيز مشكالت كنترل شرايط را در هنگام وقوع بحران دو چندان مى كند. فقدان قوانين و 
مقررات ايمنى و اجرا نشدن دقيق آن ها، عدم نظارت و كنترل نامناسب و معضالت ديگر در طراحى، ساخت و بهره بردارى از مدارس، شرايط نامناسبى 
را فراهم آورده كه مى تواند موجب بروز تلفات جانى و مالى قابل توجه گردد. هدف اين پژوهش بررسى و ارائه راهكارهاى طراحى معمارى در راستاى 

افزايش سطح ايمنى مدارس در برابر  آتش سوزى است.
روش: پژوهش از نوع مرورى و به روش توصيفى-تحليلى با بررسى و مطالعات كتابخانه اى و اسناد مكتوب صورت گرفته است.

يافته ها: با وجود اين كه ضوابط موجود در زمينه ى راه هاى ايمنى ساختمان ها در برابر آتش، هر چند رهنمودى مناسب براى معماران، در جهت طراحى 
ايمن ارائه مى دهد، اما بررسى و كنكاش در پيشينه ى موضوع پروژه، جاى خالى بررسى نتايج و كفايت ضوابط در هنگام استفاده كاربر را نشان مى دهد. 
راهكارهاى طراحى معمارى در اين خصوص در دو گروه راهكارهاى مطرح در ضوابط و آيين نامه ها و راهكارهاى فراتر از ضوابط، جمع بندى شده است.

نتايج: در اين پژوهش به بررسى و معرفى قوانين و ضوابط مربوط به  آتش سوزى در داخل و خارج كشور و آيين نامه هاى حفاظت در برابر آتش پرداخته 
شده است و راهكارهاى طراحى معمارى همراه با پيشنهادهايى براى طراحى ارائه گرديده است. در پروژه هاى بعدى مى توان به كارايى ضوابط، براساس 

ويژگى هاى خاص كاربران فضا به صورت مفصل تر پرداخته شود.
واژه هاى كليدى: راهكارها، طراحى معمارى، ضوابط و مقررات، ايمنى، مدارس،  آتش سوزى.
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ABSTRACT
Background and objective: Preparation and recognizing the risks in the environment and how to prevent incidents is one of 
the important necessities to design and implementation of buildings in order to provide safety against fire. Rescue operations 
in buildings with the limited number of street access points (including educational buildings) are difficult. The high density of 
the population also makes it more difficult to control the situation during the crisis. The lack of safety regulations, strict inad-
equate monitoring and control, and other problems in designing, construction of schools created inappropriate conditions that 
may lead to significant casualties and deaths. The purpose of this study is to review and provide architectural design solutions 
to increase the level of safety in schools against fire.
Method: This study is done through descriptive-analytical method with library studies and documents.
Findings: Although the regulations on fire safety of buildings against fire are guidelines for architects to considering safety in 
design but study in projects backgrounds shows a blank spot in examining the results and quality of the regulations in using by 
users. In this regard architectural design solutions are categorized in two groups; the approaches to rules and regulations, and 
the solutions beyond the criteria.
Results: This study consider the rules and regulations regarding fire at home and abroad and fire protection regulations have 
been reviewed as well as architectural design solutions with suggestions for design have been presented. In the next projects, 
the performance of the criteria may be further elaborated on the basis of the specific features of space users.
Keywords: Design Guidelines, Architectural Design, Standards, Fire Safety, Schools, Fire.
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1. اين مقاله برگرفته از پژوهشى با عنوان ”طراحى راه هاي خروج اضطراري براي خروج از ساختمان در طول تخليه اضطراري آتـش (نمونـه مـوردي يـك مدرسـه دولتى در 
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مقدمه 
آمادگى و شناخت نسبت به خطرات پيرامون و نحوه ى جلوگيرى در 
برابر حوادث يكى از الزامات مهم در طراحى و اجراى ساختمان ها، 
جهت تأمين ايمنى در برابر  آتش سوزى است. براى اين منظور الزم 
است تا ساختمان به نحوى طراحى و اجرا گردد كه در صورت وقوع 
كاربرى  با  متناسب  و  منطقى  نحو  به  مالى  و  جانى  ايمنى  آتش، 

ساختمان تأمين شده باشد.
عمليات نجات در ساختمان ها با تعداد محدودي نقاط دسترسى 
مشكل  امري  آموزشى)  ساختمان هاي  جمله  (از  خيابان  سطح  به 
است. تراكم باالي جمعيت نيز مشكالت كنترل شرايط را در هنگام 
زاد،  فرخ  و  ميرسعيدى  (شمسى،  مى كند  چندان  دو  بحران  وقوع 
1395). فقدان قوانين و مقررات ايمنى و اجرا نشدن دقيق آن ها، 
عدم نظارت و كنترل نامناسب و معضالت ديگر در طراحى، ساخت 
و بهره بردارى از مدارس، شرايط نامناسبى را فراهم آورده است كه 
مى تواند موجب بروز تلفات جانى و مالى قابل توجه در اين مراكز 

گشته، و نيز سبب آلودگى محيط زيست گردد.
 ايمنى بنابر تعريف، شاخه اى از علم است كه به تجزيه و تحليل 
راهكارهاى  و  كرده  آناليز  را  آن  و  مى پردازد  مخاطره آميز  عوامل 
كنترل و كاهش آن را پيگيرى مى كند. روش هاى مربوط به ايمنى 
در برابر آتش به  صورت كلى به دو دسته غير عامل و عامل تقسيم 
مى شود. روش هاى غيرعامل يا مقابله پيشگيرانه شامل آن دسته از 
تدابير و اقداماتى است كه از ايجاد و تشديد خسارات ناشى از حريق 
پيشگيرى كرده يا احتمال آن را كاهش مى دهد. مهم ترين اين تدابير 
رعايت  و  تدوين  آموزش،  افزون  بر  است.  تخصصى  آموزش هاى 
استانداردهاى گوناگون در مورد ساخت مسكن، مصالح ساختمانى و 
سيستم هاى تأسيسات از جمله اقدامات پيشگيرانه محسوب مى شود. 
اجراى مانورهاى آمادگى و آموزش هاى مداوم، از ديگر روش هاى 
مقابله پيشگيرانه به شمار مى رود. روش هاى عامل يا مقابله پس از 
وقوع، دربرگيرنده آن دسته از اقداماتى است كه باعث مى شوند در 
مبارزه  و  پذيرفته  انجام  سرعت  به  تشخيص  حريق،  وقوع  صورت 
مؤثرى با حريق صورت پذيرد. استفاده از سيستم هاى اعالم حريق 
براى تشخيص و اعالم به موقع، استفاده از سيستم هاى اطفاى حريق 
براى مبارزه سريع با حريق، سازماندهى و تدارك نيروهاى انسانى 

و امكانات آتش نشانى به ميزان لزوم، از مهم ترين روش هاى مقابله 
فعال است (روزنامه دنياى اقتصاد)١. در اين راستا ضرورى است در 
جهت ايمن سازى مدارس در برابر آتش در بخش مطالعات، طراحى، 
اجرا و بهره  بردارى از مدارس، معيارهاى مختلفى مدنظر قرار گيرند. 
براى مثال طراحى سازه بر اساس حداقل مقاومت  هاى ساختارى در 
مقابل وقوع حوادث، استفاده از مصالح استاندارد و مقاوم، همچنين 
ايمنى  تجهيزات  آوردن  فراهم  بنا،  ساختار  در  ايمنى  موارد  رعايت 
و  طراحى و اجراى سيستم  هاى اعالم و اطفاى آتش از شاخص هاى 
مهم تأمين ايمنى در مدارس است كه بايد بر اساس ضوابط مشخص 

به آن ها توجه نمود. 
گسترده ى  اطالعات  نيازمند  آتش  از  ناشى  خطرات  بينى  پيش 
علمى و فنى است كه چندين سال است ضرورت آن احساس و به 

ايجاد رشته مهندسى حفاظت از آتش منجر شده است.
 آتش ممكن است در هر نوع ساختمان يا محوطه اى رخ دهد. 
به  باشد،  نداده  رخ  مكانى  در  طوالنى  آتش سوزى  مدت  براى  اگر 
معنى مصون بودن آن مكان از آتش نيست. پس  آتش سوزى جنبه ى 
عمومى داشته و در هر جا و براى هرشخص ممكن است اتفاق بيفتد. 
حفاظت از آتش تنها به عهده سازمان هاى آتش نشانى نيست، بلكه 
به اشخاص، صاحبان مشاغل، مديران سازمان ها و...نيز بستگى دارد. 
به كمك شناخت و شناسايى علل آتش و تالش براى در امان ماندن 
در برابر آن و همچنين با تدوين و اجراى استاندارها و آيين نامه هاى 
ساختمانى محافظت در برابر آتش، مى توان شرايط از پيش تعيين 
شده اى ايجاد كرد تا در صورت وقوع آتش، خسارات جانى و مالى 
ناشى از آن به حداقل ممكن كاهش يابد. اين روش در حقيقت در 
حوزه فعاليت سازمان هايى است كه در صنعت ساختمان و ساخت 

و ساز نظارت دارند.
هدف اصلى اين پژوهش بررسى مالحظات ايمنى و آتش نشانى 
ارائه ى  طريق  از  مطلوب  ايمنى  حصول  و  مدارس  طراحى  در 
اين  از  بسيارى  است.  مدارس  در  معمارى  طراحى  راهكارهاى 
راهكارها بر اساس استانداردها و مقررات قابل دستيابى هستند، اما 
مقررات موجود حداقل ها را ارائه مى دهد و گاه رعايت اين ضوابط، 
ديگر  سوى  از  نيست.  كافى  ساختمان  امنيت  تأمين  در  تنهايى  به 

1.http://donya-e-eqtesad.com
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وجود  مقررات  از  فراتر  معمارى  طراحى  راهكارهاى  از  بسيارى 
و  اضطرارى  تخليه  در  را  ساختمان  وضعيت  مى توانند  كه  دارند 

شرايط بحران بهبود بخشند و به شرايط بهينه برسانند. 
پيشينه 

در  ايمنى  وضعيت  بررسى  به  پژوهشى  در  همكاران  و  ميرحسينى 
آزاد  دانشگاه   8 منطقه  دانشگاهى  كتابخانه هاى  مقابل  آتش سوزى 
جمله  از  ديدگاه  چهار  تحقيق  اين  در  است.  پرداخته  ايران  اسالمى 
بررسى وضعيت ساختار ساختمانى كتابخانه ها (نوع اسكلت، قدمت، 
سيستم هاى  خروج  دسترسى هاى  برق،  سيم كشى هاى  وضعيت 
(ميزان  كتابخانه ها  در  اشتعال  قابل  مواد  كتابخانه ها)،  گرمايشى 
مبارزه  تجهيزات  كتابخانه ها)،  در  اشتعال  قابل  مواد  و  اشتعال  بار 
عالئم  حريق،  اطفاى  و  اعالم  (سيستم هاى  كتابخانه  در  حريق  با 
راهنما، روشنايى هاى اضطرارى، درب هاى ضد دود) و ميزان اطالعات 
(اطالعات  كتابخانه ها  از  استفاده كنندگان  آتش نشانى  به  مربوط 
و  آتش نشانى  تجهيزات  با  كار  نحوه ى  مورد  در  استفاده كنندگان 
نتايج  است.  گرفته  قرار  ارزيابى  مورد  ساختمان)  از  خروج  نحوه ى 
حاصل بيان كننده ى آن است كه صد در صد كتابخانه هاى دانشگاهى 
منطقه ى 8 دانشگاه آزاد اسالمى مطابق با معيارهاى ايمنى از آتش 

ساخته نشده است (ميرحسينى و ميراكبرري، 1388).
پژوهش ديگر در رابطه با روش هاى طبقه بندى مصالح و اجزاى 
پوشش هاى  بر  مقدمه اى  و  آتش  برابر  در  ايمنى  نظر  از  ساختمانى 
ضد حريق كه توسط بختيارى انجام يافته است. وى در اين پژوهش 
الزامات مهم طراحى و اجرايى ساختمان در برابر  آتش سوزى را به 
چند دسته طبقه بندى كرده است. از جمله مى توان به موارد زير اشاره 
كرد: استفاده از سيستم هاى كشف و اعالم حريق، دسترسى به راه هاى 
خروج ايمن، انتخاب مناسب مصالح، مبلمان و تزئينات ساختمان ها 
كافى  مقاومت  كند.  جلوگيرى  آتش  گسترش  از  كه  گونه اى  به  
نيروهاى  مناسب  دسترسى  امكان  آتش،  برابر  در  ساختمان  اجزاى 

آتش نشانى در اطراف و داخل ساختمان ( بختيارى، 1385).
شكرى و همكاران در پژوهشى به بررسى رفتار آتش و اجزاى 
آن شامل شعله، حرارت و دود و همچنين ارزيابى تخصصى انواع 
مصالح مقاوم و غير مقاوم مصرفى در ساختمان ها پرداخته اند. آن ها 
در  محافظت  ملى  انجمن  آمار  بنابر  كردند:  بيان  پژوهش  اين  در 

برابر حريق١   آتش سوزى در مناطق مسكونى بيشتر از جاهاى ديگر 
صورت گرفته و خسارت و هزينه  ى آن باالتر است. با وجودى كه ما 
بر اين باور هستيم كه آسيب اصلى ناشى از حريق سوختگى است، 
اما خفگى يا مسمويت توسط دى اكسيد كربن در اثر تجمع دود، 
يكى از داليل اصلى مرگ و مير ناشى از  آتش سوزى است. طراحى 
و معمارى ضعيف و گاهى غير استاندارد قسمت هاى داخلى منازل 
به ويژه مصالح مورد استفاده در آن ها دليل اصلى غالب اين مرگ 
سوخت  همچون  آن   محتويات  و  ساختمان ها  است.  بوده  ميرها  و 
ساختمان هاى  كند.  ايجاد  مى تواند  آتش سوزى  كه  است  متمركزى 
چوبى، ساختمان هاى داراى تيغه هاى چوبى و نيز ساختمان هايى كه 
بر  قابل  همگى  مى كنند،  استفاده  پالستيكى  كننده  عايق  مصالح  از 
درصد  از  عامل 21  گرمازا  وسايل  همچنين  هستند.  شدن  افروخته 
نهايت  در  آن ها  هستند.  مسكونى  ساختمان هاى  در  آتش سوزى ها 
راهكارهاى معمارانه و مهندسى مناسبى جهت كنترل  آتش سوزى ها 

و نجات جان انسان ها ارائه دادند (شكرى، 1393 ).
بررسى  هدف  با  همكارانش  و  شمسى  توسط  ديگر   پژوهشى 
خروج  مسير  تدارك  در  آموزشى  ساختمان  يك  خروجى هاي 
مناسب است. در اين پژوهش با دو روش، كارآيى ابزارهاي فرار 
در ساختمان هاي آموزشى بررسى شده است؛ ابتدا زمان هاي خروج 
اضطراري با مدلسازي رفتاردانش آموزان (به وسيله نرم افزار شبيه 
ساز) تخمين زده شده و با مقايسه نتايج حاصله با زمان مورد نياز 
براي تخليه ساختمان، برآوردي از كارآيى ابزارهاي خروج به دست 
مى آيد. در روش دوم كارآيى راه هاي خروج مدرسه با معيار ضوابط 
و مقررات ايمنى ساختمان در برابر آتش بررسى شد. مقايسه نتايج 
حاصل از دو شيوه ياد شده، امكان تأييد اين فرضيه را فراهم كرد 
كه رابطه مستقيمى بين تعداد، ابعاد و موقعيت راه هاي خروجى با 
زمان خروج امن كاربران در مواقع بحران وجود دارد. نتايج حاصل، 
كه  است  داده  ارائه  معماري  پالن  عملكرد  ارزيابى  در  شيوه اي 
مى تواند افزايش دقت تصميمات مديريتى در وضعيت پاسخگويى 
بناها در موارد بحران را به همراه آورد. نتايج نشان مى دهد ارزيابى 
به  تنها  ساختمان،  فرار  ابزارهاي  به  مربوط  معماري  ويژگى هاي 
وسيله ى ضوابط و مقررات ملى كافى نيست. در نهايت پيشنهادهايى 

1. NFPA
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در زمينه دستيابى به مسيرهاي فرار مناسب در مدارس ارائه مى شود 
(شمسى، ميرسعيدى و فرخ زاد، 1395).

روش 
پژوهش حاضر، پژوهش مرورى است و سعى در بررسى راهكارهاى 
طراحى معمارى مؤثر بر بهبود كارايى ساختمان در هنگام   آتش سوزى 
دارد، از اين رو روش تحقيق  از نوع توصيفى- تحليلى است و با 
بررسى پژوهش هاى پيشين و اسناد مكتوب، جمع آورى راهكارهاى 
نظر  مورد  در  آتش سوزى  ويژه  به  بحران  مواقع  در  معمارى  طراحى 
است. در نهايت جمع بندى از راهكارهاى طراحى معمارى براى ايمنى 
مدارس در برابر  آتش سوزى بر اساس مقررات و استانداردهاى داخلى 

و منابع خارجى ارائه خواهد شد.
نقش معمارى در دستيابى به اهداف ايمنى در  آتش سوزى

دستيابى  روش هاى  آتش  برابر  در  ساختمان  ها  محافظت  آيين نامه 
(مركز  مى كند:  ذكر  روش  پنج  را  آتش  ايمنى  اهداف  به  معماران 

تحقيقات ساختمان ومسكن،1389)
-پيشگيرى: با كنترل افروزش و منابع مواد سوختى اطمينان حاصل 

شود كه  آتش سوزى آغاز نخواهد شد.
-شبكه هاى اخطارى محافظ: اطمينان از اين كه در صورت رخداد 
و  كرده  عمل  حريق  محافظت  فعال  سيستم هاى   آتش سوزى؛ 

ساكنان را مطلع خواهد ساخت.
- مسيرهاى فرار: اطمينان از اينكه ساكنان ساختمان و اطراف آن، 
معرض  در  اين كه  از  قبل  و  دادن  آتش سوزى  رخ  صورت  در 
خطر دود و حرارت قرار گيرند، قادر خواهند بود خود را به يك 

محل امن برسانند.
-فضابندى: تقسيم منطقى ساختمان به كوچكترين واحد هاى ممكن، 
براى اطمينان از اينكه خسارت جانى و مالى محدود به مساحت 

كوچكى خواهد بود.
با  و  سرعت  به  را  آتش  مى توان  اين كه  از  اطمينان  حريق:  -اطفاى 

حداقل خسارات، خاموش كرد.
شبكه هاى هشداردهنده يا اخطارى محافظ حتى اگر كامًال موفق 
عمل كنند به تنهايى قادر به تأمين ايمنى جانى و مالى نخواهند بود، 
از  يكى  عنوان  به  بايد  كه  است  گونه اى  به  آن ها  كليدى  نقش  اما 

كه  صورتى  در  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  ايمنى  تأمين  روش هاى 
سيستم هاى هشدار دهنده به درستى عمل كنند، استفاده از مسير هاى 
فرار و اطفاى حريق ميسر خواهد بود. اما در صورتى كه سيستم هاى 
ساختمان  فضابندى  نكنند،  عمل  درستى  به  يا  و  نبوده  موجود  فوق 

تنها شيوه ى باقى مانده براى تأمين ايمنى خواهد بود.
پنج روش مذكور ساختارى است كه معمار بايد طراحى خود را 
در آن بگنجاند. در ساختمانى كه هر پنج روش ياد شده در طراحى 
آن رعايت شده باشد، سقف خوبى از ايمنى وجود دارد. (استوالرد و 

آبرامز،ص33 ، 1387).
 هر يك از اجزا ممكن است در ارتباط با يك يا هر پنج روش 
ايمنى حريق باشد و همين رابطه پيچيده بين آن ها است كه درك 
را  مؤثر  و  منطقى  روش  يك  اتخاذ  و  ايمنى  روش هاى  از  صحيح 
ضرورت مى بخشد. همچنين بايد به ارتباط واكنش هاى متقابل بين 
اهداف، روش ها و خود اجزاى ايمنى توجه شود. به همين دليل هيچ 
تدبير ايمنى آتش را نبايد به تنهايى و جداگانه در نظر گرفت، بلكه 
بارنده  شبكه هاى  مثال،  براى  باشد.  نظر  مورد  بايد  آن  كلى  تأثير 
اموال  محافظت  باعث  حريق  گسترش  از  جلوگيرى  با  خودكار 
خطر  كاهش  باعث  آتش  ابعاد  در  محدوديت  ايجاد  اين  مى گردد. 
سقوط سازه ساختمان و نيز كاهش توليد دود مى شود. همچنين با 
محدود شدن آتش، زمان بيشترى در اختيار ساكنان گذاشته مى شود 
تا بتوانند از محل حريق دور شوند. اما از طرف ديگر پاشيده شدن 
آب بر روى دود، دماى آن را پايين آورده و احتماال مى تواند باعث 
افزايش تجمع دود در محل حريق شود. همچنين ممكن است فشار 
دود كاهش يافته و تجمع آن در راه  پله ها افزايش يابد. اين مشكالت 
داد.  خواهد  افزايش  را  دود  استنشاق  اثر  بر  افراد  شدن  تلف  خطر 
به  فوق  سيستم  كه  دارد  وجود  امكان  اين  هميشه  كه  اين  ضمن 
خوبى عمل نكند و از نظر جانى و مالى، باعث افزايش خطر شود ( 

استوالرد و آبرامز١ص 35، 1387).
اوليه  طراحى  مرحله  در  بايد  آتش نشانى  ايمنى  مهندسى  كار 
شروع  شود. زيرا الزامات ايمنى آتش در طرح و جزئيات ساختمان 
مؤثر است. به اين ترتيب، طراح مى تواند ويژگى هاى ايمنى آتش را 
داخل ساختمان بسيار بهتر و اقتصادى تر تركيب كند. از آغاز پروژه 

1.  Estollard and Abrams
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ساخت و ساز، طراح ساختمان بايد با كارشناسان آتش براى روشن 
كردن اقداماتى چون: توصيف مشكالت خاص آتش در ساختمان، 
توصيف گزينه هاى مختلف براى به دست آوردن سطح ايمنى آتش 
مورد نياز براى تجزيه و تحليل سيستم انتخاب در مورد راه حل هاى 
بهينه  فنى  سيستم هاى  انتخاب  براى  فرضيه هايى  و  اقتصاد  و  فنى 

تماس  بگيرد (يانگ وآندربرگ١، 2011).
تصميم گيرى  به  رسيدن  در  سايت،  ويژگى هاى  بايد  معمار 
حفاظت از آتش را در نظر بگيرد. يك مجموعه خاص از ويژگى هاى 
سايت به طور قابل توجهى نوع حفاظت فعال و غير فعال پيشنهاد 
ويژگى هاى  مى دهد.  قرار  تحت تأثير  را  آتش  مشاور  توسط  شده 
طراحى بايد محل منابع آتش نشانى در دسترس و زمان الزم براى 
خدمات  كه  نمى رود  انتظار  بگيرد.  نظر  در  را  ساختمان  به  رسيدن 
آتش نشانى بتواند از ساكنين و اموال ساختمان محفاظت كند، بلكه 
به  آتش،  برابر  در  ساختمان  غيرفعال  و  فعال  دفاع  وسيله  به  بايد 

ارائه ى ايمنى معقول از تأثيرگذارى آتش پرداخت.
 به طور خالصه، عمليات ممكن است به  نجات گسترده، كنترل 
آتش و حفاظت از اموال گروه بندى شود. اولويت اول در هر اقدام 
آتش نشانى تحصيل اطمينان از خارج شدن تمام ساكنان ساختمان، 
قبل از شكل گيرى شرايط بحرانى است .طراحى سازه بر اساس طبقه 
بندى يا محاسبه، وسيله ى خوبى براى  تدوين حفاظت آتش و ايمنى 
از حريق مورد نياز براى ساختمان است كه بر اساس مواد استفاده 
آتش  برابر  در  آن ها  مقاومت  درجه  و  ساختارى  عناصر  براى  شده 

ايجاد مى شود (يانگ، 2011).

يافته ها
با بررسى منابع و پژوهش هاى انجام شده درباره موضوع، راهكارهاى 
آيين نامه هاى  در  مطرح  راهكارهاى  دسته  دو  در  معمارى  طراحى 
از  فراتر  پيشنهادى  راهكارهاى  و  خارجى  و  داخلى  ساختمانى 
هر  در  مطرح  موارد  مهمترين  ادامه  در  شد.  تقسيم بندى  آيين نامه ها 

گروه آمده است.
آيين نامه هاي  محافظت در برابر آتش

گردآوري و تدوين مقررات محافظت در برابر آتش، در واقع تدارك 

1. Yang ,Anderberg

بيمه نامه اي است كه براي حفظ جان اشخاص و اموال تنظيم مي شود. 
براي اعتبار بخشيدن به اين بيمه نامه بايد : 

- براي حفظ جان افراد، راه هاي خروج و فرار از آتش مناسب در 
ساختمان پيش بيني شود . 

افراد،  جان  حفظ  به  كمك  و  اموال  و  ساختمان  حفظ  براي   -
ويژگي هاي طراحي و معماري در زمينه محدود كردن گسترش 

آتش و مهار قدرت پيشروي آتش رعايت شود . 
در مراحل نخست آتش سوزي ساختمان، امكان تخليه ساكنان 
و آغاز عمليات مبارزه با آتش را به سرعت و سهولت فراهم سازد. 
بنابراين، مهم ترين اقدامي كه در اين زمينه بايد انجام گيرد، رعايت 
تضمين  را  بنا  داخل  فضاهاي  ايمني  كه  است  تدابيري  و  ويژگي ها 
كوشش هاي  تا  شود  طراحى  مناسبي  به طور  ساختمان  اگر  مي كند. 
ثمربخش  بنا   داخل  در  آغاز  همان  از  حريق  با  مبارزه  و  محافظت 
گردد، خطر گسترش سرايت آتش به بناهاي مجاور از بين خواهد 

رفت.
و  نتايج  هرگونه  برابر  در  كه  است  اين  مهم  مسائل  ديگر  از   
همواره  سمي)  گازهاي  و  دود  حرارت،  قبيل  (از  آتش  محصوالت 
داشت  توجه  بايد  بنابراين،  شود.  تضمين  متناسب  و  يكسان  ايمني 
كه ضوابط و مقررات حفاظت ازآتش هميشه به گونه اي مرتبط با 
نتايج خطرات آن، به طور متعادل طرح و تنظيم گردد. بهتر است 
كه اين مقررات كه بايد براي تمام تصرف ها مناسب باشد، حداقل 
محدوديت و ضرورت عملي و اجرايي را الزام آور كنند (عباسى، 

.(1385
قوانين و ضوابط جهانى

است.  متفاوت  بسيار  اغلب  مختلف  كشورهاى  مقررات  ساختار 
تجويزى،  ساختارهاى  از  يكى  داراى  آن ها  از  يك  هر  اساس  در  اما 

عملكردى يا پايه كارايى هستند.
 به طور كلى سه نوع اصلى استاندارد و مقررات ساختمانى از 

يكديگر قابل تشخيص است. 
1- سيستم مقررات تجويزى: در اين نوع مقررات تا حدود زيادى 
جزئيات ساختارهاى مجاز نظير مواد تشكيل دهنده و ابعاد آن 

به طور دقيق ارائه مى گردد.
2-تعيين انتظارهاى عملكردى: در اين سيستم، اهداف و انتظارهاى 
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يا  طراح  مى گردد.  بيان  كلى  جمالت  با  ساختمان  از  نظر  مورد 
يا  تشريحى  مدارك  راهنماها،  از  استفاده  با  مى تواند  سازنده 
انتظارات  و  اهداف  كه  كند  ثابت  قبول  قابل  روش هاى  ساير 
ارائه ى  نحوه  اين  است.  نموده  تأمين  را  مقررات  در  شده  بيان 
مقررات مى تواند به بهينه سازى اقتصادى طراحى و نيز استفاده 
از روش هاى جديد كمك نمايد. در عين حال استفاده از چنين 
و  طراحى  قسمت  دو  هر  در  تخصص  از  بااليى  سطح  روشى 

نظارت را مطالبه مى نمايد.
3-تعيين الزام هاى سطح كارايى: در اين سيستم، سطح مورد نياز 
برآورده  اثبات  مى گردد.  بيان  ساختمانى  اجزاى  كارايى  از 
ارزيابى  روش هاى  ساير  يا  آزمايش ها  طريق  از  الزام ها  شدن 
مناسب صورت مى گيرد. استفاده از اين روش نيز همچون روش 
قبل، مستلزم تخصص باال در هر دو قسمت طراحى و نظارت 
مى باشد (بختيارى، زمانى، قاسم زاده و تسنيمى، 1389،ص7). 
جدول(شماره1) خالصه اى از مقررات ساختمانى ايمنى در برابر 

 آتش سوزى در كشورهاى مختلف را معرفى مى كند.
قوانين و ضوابط ايمنى  آتش سوزى ساختمان در ايران

در  موجود  ضوابط  و  مقررات  و  قوانين  از  تعدادى  بخش  اين  در 
خصوص ايمنى ساختمان در برابر  آتش سوزى كه در ايران وجود دارد، 
بررسى مى شود و نكات مهم و مواردى چند از آن مطرح مى گردد. اين 

ضوابط و مقررات به شرح زير هستند: 
حفاظت ساختمان ها در برابر حريق، مبحث سوم مقررات ملى • 

ساختمان؛ 
راهنماى مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در برابر حريق؛• 
آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش (پيشنهادى)؛• 
راهنماى آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش؛• 
دستورالعمل ايمنى م دارس سازمان آتش نشانى.• 

به دليل وضوح و در دسترس بودن ضوابط مبحث سوم مقررات ملى 
ساختمان به ويژه ويرايش سال 1395 از بررسى آن صرف نظر شده و در 

ادامه ضوابط و مقررات مربوط از ساير مراجع بررسى شده است.
جدول1. خالصه مقررات ساختمانى ايمنى در برابر  آتش سوزى در كشورهاى مختلف (بختيارى، زمانى، قاسم زاده و تسنيمى، 1389،ص36 تا 51)

انگليساسترالياهندوستانژاپنامريكاكشور
--از 1960از1950-سابقه

نوع مقررات و 
ويژگى ها

  تجويزى 
فراگير و همراه با جزئيات 

مفصل

تجويزى
جامعيت مقررات 

ارايه الزامات عمومى و 
كلى ساختمان بدون وارد 
شدن به جزئيات و ارايه 
استانداردهاى خاص، در 

نظر گرفتن ارتباط ساختمان 
و طراحى شهرى

تجويزى
در نظر گرفتن ارتباط 

ساختمان و طراحى شهرى 
و زون بندى شهر به مناطق 

داراى خطرات مختلف حريق، 
ساختمان هاى آموزشى زون 
شماره 1(كم خطرترين گروه)

عملكردى
جزو مقررات عملكردى 

پيشرو، مجاز شمردن تغييرات 
محلى بر اساس شرايط، داراى 

ساختار سلسله مراتبى 

عملكردى
از پيشرفته ترين مقررات در 
اروپا ايجاد آزادى و انعطاف 
در مراحل طراحى و انتخاب 

مصالح و ايجاد فضايى مناسب 
براى نوآورى، دشوارى كنترل 
مطابقت با مقررات، ارايه راه 
حل هاى تجويزى در مدارك 

مصوب

اسامى مقررات

مقررات بين المللى 
IBC ساختمان

مقررات واحد ساختمانى 
UBC

UFC مقررات واحد حريق
انجمن محافظت در برابر 

NFPA آتش

قانون استانداردهاى 
كد ساختمانى عملكرد مدار  مقررات ساختمانى كلىساختمانى 

(PBCA) استراليا
مقررات ايمنى در برابر 
 آتش سوزى بريتانيا

آموزشى _  تصرف هاى  در  خروج  راه هاى  اختصاصى  ضوابط 
فرهنگى  

در مراكز آموزشى، دانش آموزان با متوسط سنى كمتر، بايد در طبقات 
پايين تر از طبقات ديگر قرار گيرند. در خصوص دبستان الزم است 

كه دانش آموزان كالس اول و دوم فقط در طبقه تراز تخليه و ساير 
دانش آموزان حداكثر در يك طبقه باالتر قرار گيرند. بنابراين كاربرد 
ساختمان هاى بيش از دو طبقه براى دبستان به شرطى قابل قبول 
خواهد بود كه در طبقات باالتر از يك طبقه روى تراز تخليه براى 
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شهرسازى،  و  راه  شود (وزارت  استفاده  آموزشى  غير  و  ادارى  مقاصد 
دفتر امور مقررات ملى ساختمان، ص 41، 1380). 

در  خروج  راه هاى  اختصاصى  ضوابط  جدول(شماره2)  در 
محافظت  آيين نامه  با  مطابق  آموزشى _ فرهنگى  تصرف هاى 
ساختمان ها در برابر آتش بيان شده است (مركزتحقيقات ساختمان 

ومسكن، 1389).
بررسى دستورالعمل ايمنى مدارس سازمان آتش نشانى

سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى با برگزارى مانورهاى آموزشى 
ايمنى و اطفاى حريق ويژ ه ى مدارس و همچنين ارائه ى كتاب و لوح 

فعاليت هايى  نجات  و  امداد  و  حريق  اطفاى  درباره  آموزشى  فشرده 
وقوع  آتش سوزى  داليل  مهم ترين  از  يكى  دارد.  خصوص  اين  در  را 
در مدارس، سيستم گرمايشى ساختمان هاى آموزشى است كه بنابر 
تمامى  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  سازمان  مسئوالن  گفته 
شوفاژ  مركزى  حرارت  سيستم  به  شهر ها  در  تأسيس  تازه  مدارس 
ندارند.  گرمايشى  مشكل  نتيجه  در  و  مجهزند  گرم  هواى  سامانه  با 
و  گازى  بخارى  انواع  از  گرما  تأمين  جهت  كه  آموزشى  مراكز  در 
نفتى استفاده مى شود رعايت  آيين كار اصول بهره بردارى از وسايل 
گرمايشى غير متمركز در مراكز آموزشى» استاندارد4573 « مؤسسه 

جدول 2. خالصه ضوابط اختصاصى راه هاى خروج در تصرف هاى آموزشى _ فرهنگى(مركزتحقيقات ساختمان و مسكن، 1389،ص118)

استقرار كالس هاى دبستان
فضاهاى مورد استفاده كودكان پيش دبستانى و دانش آموزان سال اول 

دبستان بايد فقط در تراز تخليه خروج و اتاق هاى مورد استفاده دانش آموزان 
سال دوم دبستان، حداكثر يك طبقه باالتر از تراز تخليه خروج واقع شوند. 

عرض راهروهاى دسترس خروج
راهروهاى دسترس خروج بايد دست كم  240 سانتيمتر عرض مفيد داشته 

باشد.
 استقرار هر نوع آبخورى يا تجهيزات و تأسيسات ديگر، چه به صورت ثابت 

و چه قابل انتقال، در راهروهاى دسترس خروج به شرطى مجاز است كه 
عرض مفيد راه به كمتر از 180 سانتيمتر كاهش نيابد.                                                

استقرار درها
درهاى لواليى اگر به راهرويى دسترس خروج باز مى شوند، بايد عقب تر از 
ديوار راهرو قرار گيرند تا با رفت و آمد موجود در راهرو برخورد نكنند. 

در غير اين صورت ، الزم است با 180 درجه چرخش بر روى ديوار راهرو 
مستقر شوند. 

باز شدن درها در هر وضع و حالت، 
نبايد عرض خروج مقرر شده براى 
راهروها را به كمتر از نصف كاهش 

دهد.                                        

حداقل پهناى راهروهاى دسترس به 
رديف صندلى ها

در كالس هاى درس ، راهروهاى دسترسى به رديف هاى صندلى بايد حداقل 
110سانتيمتر عرض مفيد داشته باشند، مگر آن كه راهرو از يك طرف با 
ديوار مجاور باشد كه در اين صورت عرض مفيد آن را مى توان به حداقل 

90 سانتيمتر كاهش داد. راهروهايى كه براى دسترسى به حداكثر 60 
صندلى در نظر گرفته مى شوند استثنائا مجاز است حداقل 75 سانتى متر 

عرض مفيد داشته باشند. 

آرايش و موقعيت راهروها و صندلى ها 
در هر حال بايد به گونه اى باشد 

كه بين هر صندلى و راهرو حداكثر6 
صندلى وجود داشته باشد.

راهروها و بالكن هاى بيرونى و پلكان هاى خروج مربوط به آن ها بايد ساختار ساختار راهروها و بالكن هاى بيرونى
مقاوم حريق با مقاومتى حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند.                                                       

در تصرف هاى آموزشى/فرهنگى ، درهاى واقع در راه هاى خروج الزامى و كاربرد قفل
همچنين درهاى واقع در فضاهاى تجمعى ، با 100متصرف يا بيشتر، نبايد 

داراى قفل و ديگر وسايل بازدارنده باشند.                                                             

پنجره كالس هاى آموزشى
هر كالس درس، اتاق يا فضاى آموزشى، بايد براى امكان اجراى عمليات 

اضطرارى نجات و ايجاد تهويه، داراى پنجره باشد و پنجره يا پنجره هاى آن 
با ضوابط مندرج مطابقت كند. چفت و بست پنجره ها بايد حداكثر در ارتفاع 

135 سانتيمترى از كف تمام شده نصب شود. 

بناهايى كه تماما با شبكه بارنده 
خودكار تاييد شده محافظت شوند 

و نيز اتاق ها و فضاهاى داراى دست 
كم يك درگاه خروج در سطح زمين 
و به بيرون بنا، از اين قاعده مستثنى 

خواهند بود. 
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استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران الزامى است. سازمان آتش نشانى 
به  اقدام  مدارس،  ايمن سازى  ارتقاى  راستاى  در  ايمنى  خدمات  و 
ساختار  در  ايمنى  بخش  سه  در  مدارس  ايمنى  دستورالعمل  تدوين 
با  و  است  نموده  آتش نشانى  تجهيزات  و  تأسيسات  در  ايمنى  بنا، 
همكارى وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا به تمامى مدارس ابالغ 
شده است. همچنين قبل از احداث، تأسيس و بهره بردارى از مدارس، 
اخذ تأييديه ى ايمنى از آتش نشانى مى تواند در ارتقاى ايمنى مدرسه 

طرف  از  نيز  مدارس  ايمنى  ليست  چك  نمايد.  ايفا  به سزايى  نقش 
و  امنيتى  مسائل  كنترل  و  بررسى  جهت  پرورش  و  آموزش  وزارت 
خالصه اى  جدول (شماره3)  در  است.  شده  ابالغ  مدارس  به  حفاظتى 
از راهنمايى ها و الزامات طراحى معمارى در ساختمان مدارس آورده 

شده است.
صورت  به  بنا  ساختار  در  ايمنى  الزامات  جدول(شماره4)  در 

خالصه بيان شده است.

جدول3. خالصه اى از رهنمودهاى طراحى معمارى در ساختمان مدارس
اطمينان از استحكام و مقاومت ساختمان و جلوگيرى  از به كار بردن وسايل قابل اشتعال در نماى داخلى كالس 

استفاده از مهندسان داراى صالحيت براى سيم كشى و برق رسانى و جلوگيرى از نصب كليد و پريز در اتاق هاى درس و راهرو ها
ايمن سازى پله از طريق حفاظ با استحكام مناسب در دو طرف پلكان به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر 

نصب نرده يا جان پناه در مناطق خطر افرين به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر (عدم نصب نرده ها به صورت افقى يا پلكانى)
نصب سيستم هاى اطفايى مانند آب و آتش نشانى و استفاده از خاموش كننده ها به تعداد كافى در مدارس

امكان استفاده از پله هاى خروج اضطرارى به تعداد كافى در مدارس
امكان استفاده از سيستم اعالم حريق و آب و آتش نشانى در كتابخانه مدارس

امكان استفاده از خاموش كننده هاى مناسب در آزمايشگاه
در صورت وجود سالن اجتماعات در مدرسه، توجه به امكان استفاده از راه هاى خروج اضطرارى و ايمن بودن آن از لحاظ سيستم هاى اعالم اطفاى 

حريق و آتش نشانى و خاموش كننده ها

جدول 4.  الزامات ايمنى در ساختار بنا
ساختمان و مصالح به كار رفته در آن و ساير اقالم بايد در برابر  آتش سوزى مقاومت الزم را دارا باشند.

تمام طبقات ساختمان بايد داراى مسير خروج اضطرارى براى تخليه ساكنان باشد.
دفاتر، كارگاه ها و ديگر قسمت هاى مجزا از محل آموزشى بايد داراى درب خروج اضطرارى باشند.

مناطق پرخطر شامل اتاق هاى ديگ بخار، آشپزخانه ها، آزمايشگاه ها، كارگاه ها، انبارها و فضاهايى كه داراى يك نوع وسيله حرارت زاى ثابت يا قابل 
حمل است، بايستى توسط درب مقاوم و ديوارهاى جداكننده از ديگر قسمت ها تفكيك و مناطق عبور افقى بايد داراى سطوح و سقف هايى باشند كه 

بتوانند حداقل نيم ساعت در مقابل حرارت ناشى از  آتش سوزى مقاومت كنند. 
مصالح به كار رفته در نازك كارى ها بايد از مواد غير قابل اشتعال باشد.

راه پله ها و درب هاى خروجى انتهايى بايد عارى از هرگونه مانع بوده و جهت تمام درهاى خروجى به سمت خارج و در وضعيتى باشند كه بتوان به 
آسانى آن ها را باز كرد.

احداث مدرسه بيش از سه طبقه ارتفاع ممنوع است.
تعبيه بالكن در هر ضلع ممنوع است.

كليه نقاط پرتگاهى و مسيرهاى خروج بايد به نرده محافظ مجهز باشند.

لبه پلكان هاى خروجى ها بايد داراى تمهيدات مانع از سر خوردن باشند.
تمام پنجره هاى مشرف به حياط يا خيابان بايد داراى حفاظ نرده اى با قابليت بازشدن در مواقع اضطرارى باشند. 

تا جاى ممكن از سقف هاى شيروانى با خرپاهاى چوبى استفاده نشود.
جهت بازشو در كالس ها به سمت خروج باشد.

تعداد ساكنان اتاقى كه فقط يك خروجى دارد نبايد بيش از 50 نفر باشد.
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راهكارهاى طراحى معمارى
به طورخالصه در بحث طراحى راه هاى خروج، مهم ترين عاملى كه نقش 
حياتى در نجات افراد دارد؛ تعداد، ابعاد و مكان يابى صحيح خروجى ها 
براى  وضعيت  بدترين  معموالً  آتش  مهندسى  در  كه  آن جا  از  است. 
طراحى  ضوابط  مى شود؛  نظرگرفته  در  خسارات  آتش سوزى  محاسبه 
در  معمارى   پالن هاى  كه  باشد  صورتى  به  بايد  امن،  خروج  راه هاى 
زمان  در  را  افراد  خروج  امكان  بتوانند  نيز  آتش  سناريو هاى  بدترين 

مناسب (2/5دقيقه) تأمين كنند (استوالرد و آبرامزر،ص100، 1387).
 در جدول (شماره 5) برخى عواملى كه بيشترين تأثير را دراين 
در  دقت  جهت   شده  ذكر  نتايج  به  توجه  با  زير،  شرح  به  دارد  امر 

ضوابط پيشنهادهايى ارائه شده است.

جدول 5. عوامل مؤثر بر راه هاى خروج و فرار از حريق، مطرح در 
راهنماى آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش (بختيارى، 

زمانى، قاسم زاده و تسنيمى، 1389،ص10تا16)

عوامل مؤثر بر 
طراحى راه هاى فرار

نوع و تصرف ساختمان
زمان تخليه

محتويات ساختمان
فاصله تردد

تعداد، عرض و موقعيت راه خروج
محافظت راه پله ها

درهاى مسير خروج و عرض آن ها
روشنايى مسير خروج و روشنايى اضطرارى 

سيستم هاى كشف و اعالم حريق
سيستم هاى خودكار اطفا

عوامل مؤثر بر 
فضابندى يا منطقه 

بندى حريق

نوع ساختمان
ارتفاع ساختمان

مساحت كف طبقه يا فضاى حريق
حجم ساختمان يا فضاى حريق

عوامل مؤثر بر 
فضابندى حريق در 
طراحى ساختمان

ايجاد فضاهاى كامال محافظت شده براى سهولت در فرار 
ايمن افراد

جداسازى تصرف هاى گوناگون و خطر پذيرى هاى متفاوت 
از يكديگر

جداسازى فضاهاى ارتباطى
تأمين و محافظت پناهگاه هاى موقت در ساختمان

محدود كردن حريق در كف محل وقوع ، به خصوص در 
ساختمان هاى مرتفع

تأمين فضاهاى دسترسى براى آتش نشانان

عوامل مؤثر بر 
تعيين سطح الزامات 
مقاومت در برابر 
آتش براى يك 
قسمت از ساختمان

نوع تصرف ساختمان
ارتفاع ساختمان

مساحت كف طبقه يا فضاى حريق

محل قرارگيرى جزء ساختمانى

در ادامه تعدادى از مهمترين راهكارهاى طراحى معمارى مؤثر 
بر افزايش كارايى ساختمان آموزشى در  آتش سوزى بررسى مى شود.

طراحى ابزارهاى فرار مناسب در ساختمان
قادر  بايد  كاركنان  تمام  مانند  آتش سوزى،  اضطرارى  مواقع  در 
هر  در  اين رو  از  باشند.  تأخير  بدون  ايمن  محل  يك  به  رسيدن  به 
و  نهايى  خروجى  به  رسيدن  براى  كافى  درب  و  خروج  راه  ساختمان 
سپس به دور از ساختمان وجود داشته باشد. طراحى مسيرهاى فرار 
تحرك  و  طبقات  تعداد  آن،  بزرگى  ساختمان،  طرح  پيچيدگى  به 
بايد  فرار  راه هاى  تمام  امكان،  صورت  در  دارد.  بستگى  كاركنان 
روش  اين  باشد.  ساختمان  داخل  در  روز  هر  گردش  الگوهاى  قرينه 
اضطرارى استفاده  تنها در مواقع  از ارائه ى مسير فرار جايگزين كه 
كه  مى شود  حاصل  اطمينان  همچنين   مى كند.  جلوگيرى  مى شود، 
تمام دانش آموزان، به ويژه جوان ترين آن ها ، به چگونگى ترك مدرسه 
آشنا بوده و اين امر اضطراب آن ها را در مواقع اضطرارى به حداقل 
مى رساند (به خصوص در حالى كه هشدارهاى آتش صدا مى دهند) 

(بيمه  آتش سوزى مدارس انگلستان١ ص 15 ،2012)
درادامه به پيشنهادهايى در زمينه ابزارهاى فرار مى پردازيم:

طراحى موقعيت مناسب براى مسيرهاى فرار جايگزين
استقرار راه هاى خروج: ضابطه استقرار راه هاى خروجى گرچه در مورد 
مكان خروجى ها نسبت به يكديگر ضابطه حداقل فاصله نصف قطر 
خروجى ها  به  فضاها  دستيابى  زاويه  به  اشاره اى  است؛  مقرركرده  را 
رعايت  پالن  در  استقرار  فاصله  ضابطه  است  ممكن  چنانچه  ندارد. 
شده باشد، اما اگر به دليل مكان يابى نامناسب راه هاى خروج  امكان 
پيشنهاد  نباشد،  فراهم  اضطرارى  خروج  راه هاى  به  دسترسى  فضاها 
تدقيق  ضوابط  جايگزين  فرار  مسيرهاى  موقعيت  مورد  در  مى شود 

شود.
پيشنهاد: در ساختمان هاى چند طبقه ممكن است بيش از يك پله 
براى فرار مورد نياز باشد، كه در اين صورت هر بخشى از هر طبقه 

1. British Insurers, School Arson
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بايد به بيش از يك پله دسترسى داشته باشد. به اين ترتيب از بودن 
درجايى  طورى كه  به  مى شود  جلوگيرى  بست  بن  شرايط  در  مناطق 
كه پله اولى  قابل استفاده نيست؛ پله جايگزين در دسترس باشد. 
به منظور جلوگيرى از به دام افتادن افراد توسط آتش يا دود، راه هاى 
فرار جايگزين از تمام قسمت هاى ساختمان بايد وجود داشته باشد. 

وجود مسيرهاى فرار در صورتى كه هم زمان غير فعال شود از 
بايد  جايگزين  فرار  راه هاى  بنابراين  است.  برخوردار  كمى  ارزش 
معيارهاى زير را برآورده كند:  راه هاى فرار بايد در جهت 45 درجه 
از  درجه  از 45  كمتر  جهت  در  چنانچه  باشد.  جدا  هم  از  بيشتر  يا 
هم جدا هستند، توسط ساختار مقاوم در برابرآتش از يكديگر جدا 
شده باشند. تصوير1،  نمونه اى از زاويه در فاصله سفر و شرايط  در 

دسترس بودن مسيرهاى فرار جايگزين را نشان مى دهد.

تصوير1. نمونه اى از زاويه در فاصله سفر و  شرايط در دسترس بودن 
مسيرهاى فرار جايگزين(آژانس بودجه مدارس، 2014) (آژانس 

بودجه مدارس،2014)

رعايت نكات بن بست 
ضابطه بن بست: ضابطه بن بست در مقررات ملى بدون هرگونه 
كه  درحالى  است.  دانسته  مجاز  بست  بن  براى  را  متر  استثنايى 6 
از  يكى  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  هميشه  درحوادث  آتش سوزى 
مسير هاى  فرار توسط آتش، دود و يا بخار صعب العبور شود و مردم 
بايد قادر باشند هر جا كه آتش  رخ دهد به  آن پشت كنند و به 
دور از آن به سمت خروجى نهايى و يا مسير فرار محافظت شده كه 

منجر به يك محل امن باشد حركت كنند. اگرجمعيتى مانند يك يا 
دو كالس در شرايط بن بست باشد (مانند نمونه مدرسه مورد مطالعه) 
درصورتى كه  محل آتش  دسترسى به پله را مسدود كند، جمعيت 

در پشت آتش حبس مى شوند و امكان فرار وجود نخواهند داشت.
آن  فرار  براى  امكانات  طراحى  هنگام  به  كلى  اصل  پيشنهاد: 
مواجه  آتش  گسترش  با  ساختمان  يك  در  كه  فردى  هر  كه  است 
مى شود، بتواند به نوبه ى خود به جايى امن فرار كند. بن بست در 
شرايط  در  حال،  اين  با  شود.  گنجانده  نبايد  جديد  ساختمان هاى 
ايمنى  ارائه  عنوان  به  مى تواند  بست)  (بن  فرار  تك  جهت  خاصى 
بن  ميزان  خطر  آتش سوزى،  به   شرايط  اين  شود.  پذيرفته  معقول 
بست و تعداد افراد جايگزين در بن بست بستگى دارد. در بسيارى 
از موارد امكان وجود يك جايگزين در آغاز مسير فراهم نيست. به 
عنوان مثال، ممكن است تنها يك خروجى از يك اتاق به يك راهرو 
وجود داشته باشد، كه از آن نقطه فرار در دو جهت ممكن گردد. اين 
به شرطى قابل قبول است كه فاصله كلى تا نزديكترين خروج طبقه 

در محدوده  مسير باشد.
درنظرگرفتن محدوديت در فاصله سفر

ذكرمتراژ  با  و  تردد  مسافت  محدوديت هاى  عنوان  تحت  درضوابط  
كلى آمده است: حداكثرمسافت تردد در تصرف آموزشى، با شبكه 
اما  مى باشد.  متر   60 بارنده  شبكه  بدون  و  متر   75 خودكار  بارنده 
محدود كردن فاصله سفر به معناى در نظر گرفتن محدوديت متراژ 

درمناطق محافظت نشده، مى تواند در نظرگرفته شود.
پيشنهاد: محل به نسبت امن  مزايايى دارد،كه  عبارت است از:

سفر محدود مى شود و قرار نگرفتن در معرض دود ممكن  • زمان 
مى شود.

• اندازه و پيچيدگى محوطه محدود مى شود.
• ظرفيت فرار كافى جايگزين در فاصله مناسب  ارائه مى شود. 

يك  آتش سوزى  طول  در  خروج  بودن  مشاهده  قابل  احتمال   •
افزايش مى يابد.

• احتمال  آتش سوزى هايى كه در نهان مى تواند رخ دهد و يا رشد 
آتش قبل از تشخيص زنگ هشدار كاهش مى يابد. 

• احتمال قرار گرفتن آتش بين فرد و خروج كاهش مى يابد.  
پيشنهاد محدوديت در فاصله سفر تا نزديكترين خروج در جدول 
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(شماره 6) نشان داده شده است. (توجه به اين نكته الزم است كه 
تنها فاصله تا نزديكترين خروجى است كه بايد محدود باشد. غير از 
آن هر خروجى ديگر ممكن است دورتر از فاصله در جدول باشد).

جدول6. راهنما براى فاصله سفرمناسب(آژانس بودجه 
مدارس،2014)

حداكثرفاصله سفرممكن
موقعيت بيش ازيك 

جهت
تنهايك 

جهت(متر)
اماكن با خطر ويژه آتش189
مناطق با صندلى هايى  در رديف3215
مناطق ذكر نشده در باال4518

N/A27 طبقه همكف كوچك مكان هايى بايك
خروجى

پيشنهاداتى براى طراحى راه هاى فرار عمودى (پله ها)
ضابطه  پله،  عرض  و  تعداد  تعيين  در  پله:  عرض  و  تعداد  ضابطه 
تأثيركاهش پله (در اثر مسدود شدن) را در نظر نگرفته است: عرض 
پله ها در ضابطه به اندازه اى در نظرگرفته شده است كه بار جمعيت 
بر اساس تعداد پله ها تقسيم شود. بنابر اين در زمانى كه خروج پله 
بايد  كه  جمعيتى  كل  باشد،  شده  مسدود  اثر آتش سوزى  در  اصلى 
از دو پله خروج كند، تنها  از يك پله مى تواند استفاده كند كه در 
بهترين حالت ضابطه تأمين نيمى از جمعيت را توسط پله اضطرارى 
ضرورى دانسته كه به طور قطع زمان تخليه را بسيار افزايش  مى دهد 

(چنانچه وضعيت شبيه سازى مؤيد اين مطلب است).
پيشنهاد: از جنبه هاى مهم استفاده از راه فرار در ساختمان هاى چند 
طبقه در دسترس بودن تعداد كافى پله فرار است كه به اندازه كافى 
محافظت شده است. در ادامه اين بخش به بررسى پله فرار و اقدامات 

الزم براى محافظت از آن ها در انواع ساختمان پرداخته مى شود.
تعداد پله فرار

در  نياز  مورد  فرار  پله  تعداد  درتعيين  كه  محدوديت هايى  بر  افزون 
يك ساختمان (يا بخشى از يك ساختمان) وجود دارد، بايد مواردى 

را در نظر گرفت:
ارائه ى عرض كافى براى فرار با اين احتمال كه دسترسى به پله ها 
ممكن است به دليل  آتش سوزى يا دود كم شود. در ساختمان هاى 

بزرگتر  برخى از پله هاى فرار ممكن است به عنوان پله آتش نشانى 
توسط  فرار  پله  تعداد  است  ممكن  ازاين رو  باشد.  آن ها  خدمت  در 

مقررات تحت تأثير قرارگيرد.
عرض پله فرار

افزون بر ضوابط موجود در مقررات مواردى را در عرض پله مى توان 
اضافه كرد:

محاسبه حداقل عرض پله: ظرفيت پله ها و خروجى ها بايد با اين 
فرض محاسبه شود كه حداقل يكى از گزينه ها بر اثر دود مسدود 
باقى مانده  خروجى  از  بتواند  بايد  كس  هر  بنابراين  و  شد.  خواهد 
استفاده كند. هر پله فرار بايد به اندازه كافى عريض باشد تا تعداد 
افراد مورد نياز براى استفاده از آن در مواقع اضطرارى را جاى دهد. 
اين عرض به تعداد پله هاى تأمين شده بستگى دارد. مانند طراحى 
مسيرهاى فرار افقى، كه در آن حداكثر تعداد افرادى كه از پله فرار 
استفاده مى كنند، معين نيست. ظرفيت اشغال بايد بر اساس عوامل 

فضاى طبقه مناسب محاسبه شود (آژانس بودجه مدارس،2014).
توجه به نكات طراحى اتاق هاى داخلى

دسترسى  كه  دارد  وجود  ادارى  اتاق  دو  دوم  طبقه  مطالعه  مورد  در 
پله  شدن  مسدود  صورت  در  و  دارد  اصلى  پله  به  پيچيده اى  بسيار 
شرايطى  ندارد.  وجود  فرار  امكان  عمل  در  اثر  آتش سوزى،  در  فرار 
براى اين اتاق داخلى در تكميل موارد ياد شده درضابطه ذكر مى شود:

 اتاقى كه تنها راه فرار آن از طريق يك اتاق ديگر باشد، اتاق 
(اتاق  ديگر  اتاق  در  آتش  كه  درصورتى  مى شود.  ناميده  درونى 
دسترسى) شروع شود، اين فضا در معرض خطر قرار مى گيرد. چنين 
آرايش فضايى تنها زمانى قابل قبول است كه  شرايط زير فراهم باشد:

-ظرفيت افراد اتاق داخلى نبايد از 60 نفر تجاوز كند.
-اتاق داخلى بايد به طور مستقيم وارد اتاق دسترسى شود. (به عنوان 
مثال، راهرو بين اتاق دسترسى و اتاق درونى نبايد وجود داشته 

باشد).
دسترسى  اتاق  يك  از  بيش  از  نبايد  داخلى  اتاق  از  فرار  -مسير 

عبوركند.
بهداشت  (اداره  باشد.  آتش  ويژه  خطر  محل  نبايد  دسترسى  -اتاق 

وايمنى بريتانيا١، 1999)

1.  Great Britain Home Office Great Britain Health and Safety Executive



فصلنامه د      انش پيشگيرى و مد      يريت بحران / د      ورة هشتم، شمارة دوم، تابستان 1397   114

تصوير2. وضعيت مجازدسترسى به اتاق داخلى(اداره بهداشت و ايمنى 
بريتانيا، 1999)

به منظورمحافظت ازاتاق داخلى يكى از موارد زير بايد انجام شود:
1- ديوار يا پارتيشن اتاق داخلى بايد در ارتفاعى به اندازه حداقل 

0/5 متر زير سقف متوقف شود.
2- يك پانل با ديد مناسب اشتراكى بيش از 0/10 مترمربع بايد در 
درب  ديوارهاى اتاق درونى قرار داشته باشد،  تا اگر آتش در 
اتاق بيرونى آغاز شد، ساكنان اتاق درونى قادر به ديدن باشند. 
و  تشخيص  آتش سوزى  سيستم  يك  بايد  دسترسى  اتاق  در   -3
سيستم زنگ خودكار مناسب؛ براى هشدار به افراد اتاق داخلى 
هنگام بروز حادثه، نصب باشد (آژانس بودجه مدارس،2014).

طراحى مناسب فضاهاى امن 
در ضابطه طراحى فضاى امن در خارج از ساختمان ديده شده است. 
در حالى كه يك استراتژى در موارد بحران، قرار گيرى افراد ناتوان در 
فضاى امن تا هنگام رسيدن مأمورين آتش نشانى است. بيشتر افراد 
بايد قادر باشند به طور مستقل به ايمنى مسير فرار محافظت شده 
و يا خروجى نهايى برسند. با اين حال، برخى از مردم، به عنوان مثال 
كسانى كه از صندلى چرخ دار استفاده مى كنند، ممكن است بدون 
كمك قادر به استفاده از پله نباشند. براى آن ها تخليه، شامل استفاده 
از پناهگاه در مسيرهاى فرار و يا كمك گرفتن است (اداره بهداشت 

و ايمنى بريتانيا، 1999).
نيست،  پذير  امكان  امن  محل  يك  به  مستقيم  فرار  كه   جايى 
حافظت  پله  راه  مانند  امن،  نسبت  به  محل  به  رسيدن  امكان  بايد 
شده، كه بر روى يك مسير به خروج است، در فاصله سفر معقول، 

فراهم باشد.

است:  شده  تشكيل  بخش  دو  از  فرار  ابزار  مواردى  چنين  در   
نخست در مناطق محل اقامت و گردش محافظت نشده ١و دوم در 
راه پله محافظت شده (در برخى شرايط راهرو هاى محافظت نشده). 

ارائه پناهگاه 
در طول يك دوره  آتش سوزى توصيه مى شود كه افرادى كه تحركشان 
مختل شده تا زمانى كه  بتوانند به بيرون از ساختمان همراهى شوند 
پناهگاه  يك  بايد  شوند.  راهنمايى  پناهگاه  مانند  امن  محل  يك  به 
كه  باشيد  داشته  توجه  باشد.  داشته  وجود  محافظت  راه پله  هر  در 
انتظار مى رود كه تمام افراد غير فعال قبل از رسيدن  آتش نشانان 
ساختمان را ترك كرده باشند. پناهگاه مناطق انتظار به نسبت امن 
براى دوره هاى كوتاه مدت هستند. آن ها مناطقى نيستند كه در آن 
افراد معلول به تنهايى به طور نامحدود تا زمان رسيدن كمك توسط 
پناهگاه  بمانند.  باقى  آتش  شدن   خاموش  زمان  يا  و  نشانان  آتش 
است،  طبقه  هر  از  خروجى  كه  شده  محافظت  راه پله  هر  براى  بايد 
تأمين شود. همه جداره ها در پناهگاه بايد سطح مناسب از مقاومت 
انگلستان،ص  مدارس  (بيمه  آتش سوزى  باشد  داشته  آتش  برابر  در 

.(2012 ،10
توجه: در حالى كه يك پناهگاه بايد براى هر راه پله ارائه شود، 
اما به اين معنى نيست كه پناهگاه لزومًا در محوطه پله واقع شود. 
آنچه اهميت دارد اين است كه بتواند دسترسى مستقيم به پله فرار 
تعداد  مجموع  با  برابر  الزامًا  نيز  پناه  فضاهاى  تعداد  كند.  فعال  را 
كاربران صندلى چرخدار كه ممكن است در حال حاضر در ساختمان 
باشند، نيست. پناهگاه به صورت يك بخشى از برنامه مديريت است 
تك  پناهگاه  يك  از  معلول  فرد  يك  از  بيش  كه  است  ممكن  و 
استفاده كند كه به عنوان بخشى از فرايند تخليه از آن عبور مى كند.

در تصوير3 و تصوير4،  نمونه هايى از پناهگاه رضايت بخش 
ارائه شده است:

يا  سكو  بالكن،  مسطح،  سقف  يك  مانند  آزاد  هواى  در  منطقه 
محل مشابه؛ به اندازه كافى حفاظت شده (يا دور) از هر گونه خطر 

 آتش سوزى و با ابزار فرار خاص خود تأمين شود.
پناهگاه تشكيل شده توسط محفظه بندى به وسيله ديوار محفظه 

1. بخش محافظت نشده از مسير فراربخشى است كه شخص مجبور است قبل از رسيدن 
به منطقه خروج نهايى امن يا ايمنى تطبيقى مسير فرار محافظت نشده، عبوركند.
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صندلى  فضاى  كه  (راه پله هايى  است  شده  تقسيم  پناهگاه  دو  به 
چرخدار ارائه نمى كند).

تا  مى كنند،  اشغال  را  چپ  سمت  محفظه  كه  افرادى  توجه: 
زمانى كه وارد محفظه سمت راست شوند، به پناهگاه نمى رسند. دو 
مجموعه در داخل پارتيشن مورد نياز است چون در شرايطى ممكن 

است دسترسى به يكى از آن ها با آتش مسدود شود.
درتصوير2، يك محفظه باكس مانند البى محافظت شده يا راهرو 
محافظت شده و در تصوير4 راه پله حفاظت شده نشان داده شده است.

تصوير3: البى محافظت شده ( اداره بهداشت و ايمنى بريتانيا١  ، 1999)

در پناهگاه تشكيل شده در يك راه پله محافظت شده، دسترسى 
به فضاى صندلى چرخ دار بر خالف جريان دسترسى در راه پله است 

(اداره بهداشت و ايمنى بريتانيا، 1999).

تصوير4. راه پله حفاظت شده ( اداره بهداشت و ايمنى بريتانيا، 1999)

محدود كردن گسترش آتش و دود در سراسر مدرسه 
ضوابط  مناسب،  پناهگاه  ايجاد  و  فرار  راه هاى  طراحى  بر  افزون 
كنترل كننده اى در زمينه ى استفاده از مصالح  مقاوم در برابر آتش 
وجوددارد. نوع مصالح و طراحى جزئيات و نحوه ى به كارگيرى آن را 
نيز مى توان به گونه اى مؤثر در محدود كردن دود و آتش اجرا كرد. 

اين طراحى بايد به سه هدف انجام شود:

1. Base design for school 

- جلوگيرى از گسترش آتش و دود به راه هاى محافظت شده؛ به 
عنوان مثال، راهروهاى محافظت شده و راه پله.

- منزوى كردن مناطقى كه ارزيابى خطر آن ها را به عنوان مناطق 
خطرناك و عملكرد هاى مهم مدرسه شناسايى كرده است.

با  مدرسه  به  يك  آتش سوزى  از  حاصل  آسيب  كردن  محدود   -
استفاده از محدود كردن آ تش به محل منبع.

مقاومت در برابر آتش از منظر اين سه عامل تعريف مى شود: 
ساختارى٢، يكپارچگى و يا عايق. بسيارى از نكات قابل توجه در 
دود  و  آتش  گسترش  كردن  محدود  به  مربوط  جزئيات،  طراحى 
(بيمه  آتش سوزى  مى شود  اشاره  آن  روش  دو  به  ادامه  در  است. 
طراحى  از  نمونه اى   ، درتصوير5   .(5 انگلستان،2012،   مدارس 
مناسب جزئيات، به منظور كاهش خسارت ارائه شده است. همچنين 
ترفند هايى براى محدود كردن آتش به محل منبع نيز ارائه مى گردد.  

تصوير5. نمونه طراحى جزئيات با ساختار مقاوم در برابر آتش (اداره 
بهداشت و ايمنى بريتانيا، 1999)

استفاده ازمحفظه بندى
محفظه بندى به عنوان يك مانع گسترش آتش و دود عمل مى كند. 
بار  حضور  براى  كنترل  از  درجه  يك  نيز  محفظه ها  بندى  اندازه 
مساحت  و  اتاق  كاربرد  تابع  است (كه  محفظه  يك  در   آتش سوزى 
طبقه است). از اين رو شدت آتش را كاهش مى دهد (بيمه  آتش سوزى 

مدارس انگلستان،2012).
تقسيم كردن راهروها

كند،  فراهم  را  جايگزين  فرار  راه هاى  به  دسترسى  راهرو  يك  اگر 
گسترش  فرار  راه هاى  محوطه  در  دود  كه  خطر  اين  امكان  همواره 
يافته و قبل از خروج همه سرنشينان هر دو راه صعب العبور شود، 
وجود دارد .براى جلوگيرى از اين اتفاق، هر راهرو با بيش از 12 متر 
2.  load bearing
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به  بايد  است،  متصل  طبقه  هر  در  خروجى  چند  يا  دو  به  كه  طول 
وسيله درب آتش خود بسته شو (به همراه دريچه بازديد) تعبيه گردد. 
درب آتش و هر دريچه بازديد همراه آن بايد در  راهرو اصلى (با توجه 
به طرح راهرو و خطرات  آتش سوزى مجاور) بين دو خروجى طبقه 

قرارگيرد، تا به طرز مؤثر مسير را از دود حفاظت كند. 
تصوير  به  راهرو  كردن  تقسيم  در  اجرا  چگونگى  تصوير6،  در 
آمده است. جايى كه در آن يك حفره در باالى محفظه به هر راهرو 
وجود دارد، پتانسيل عبور دود از زير تقسيم، بايد با پر كردن موانع 
حفره، در خط محوطه و در سراسر راهرو محدود شود (آژانس بودجه 

مدارس، ص 4، 2014).
 هر درب، كه مى تواند يك مسير براى عبور دود از زير تقسيم 
باشد؛ بايد خود بسته شونده باشد، اما نياز نيست در برابر آتش مقاوم 
را  نقطه  يك  به  دسترسى  راهرو  از  بن بست  بخش  يك  اگر  باشد. 
دسترس  در  نيز  آن  از  جايگزين  فرار  راه هاى  كه  مى كند  فراهم 
از  قبل  بتواند  آتش  دود  كه  دارد  وجود  خطر  اين  همواره  هستند، 
خروج سرنشينان از بن بست، هر دو راه را غير قابل عبوركند. براى 
جلوگيرى از اين معضل، هر بن بست راهرو با طول بيش از 4/5 
متر، توسط درب هاى آتش خودبسته شو (همراه با صفحه نمايش آن) 

بايد از هر بخش از راهرو جدا شود؛ تا دو جهت فرار فراهم آيد. 
تصوير 6 شيوه تقسيم بندى راهروها و تصوير7، وجود درب هاى 

خودبسته شو را در دو نمونه راهرو نمايش مى دهد.
             

تصوير6. نحوه تقسيم كردن راهرو ها (اداره بهداشت و ايمنى بريتانيا، 1999)

تصوير7.  نمونه  نحوه قرارگيرى درب هاى خودبسته شو در راهرو  
(اداره بهداشت و ايمنى بريتانيا، 1999)

نتيجه گيرى
آتش،  برابر  در  ساختمان ها  ايمنى  راه هاى  زمينه  در  موجود  ضوابط 
گرچه رهنمودى مناسب براى معماران در جهت طراحى ايمن است، 
اما بررسى و كنكاش در پيشينه ى موضوع پروژه، جاى خالى بررسى 
نتايج وكفايت ضوابط در هنگام استفاده كاربر را نشان مى دهد. كار 
شود.  اوليه آغاز  طراحى  مرحله  در  بايد  آتش نشانى  ايمنى  مهندسى 
زيرا الزام هاى ايمنى آتش در طرح و جزئيات ساختمان موثر است. به 
اين ترتيب، طراح مى تواند ويژگى هاى ايمنى آتش را داخل ساختمان 
نيز  معمار  كند.  تركيب  بيشتر،  صرفه ياقتصادى  با  و  بهتر  بسيار 
حفاظت  طريق  از  و  سايت  ويژگى هاى  گرفتن  نظر  در  با  مى تواند 

فعال و غير فعال در مورد حفاظت از آتش تصميم گيرى نمايد.
ايمنى  جهت  آتش  برابر  در  ساختمان ها  حفاظت  آيين نامه هاى 
محافظ،  اخطارى  شبكه هاى  پيشگيرى،  چون  مواردى  رعايت  به 
مسيرهاى فرار، فضابندى و اطفاى حريق  اشاره كرده است، كه بايد 

در طراحى آن ها را لحاظ نمود.
 در واقع مى توان گفت ساختمانى كه اين موارد در آن رعايت 
شده باشد، از لحاظ ايمنى در وضعيت مطلوب قرار دارد. اما از آن جا 
موارد  در  است،  كرده  مشخص  را  حداقلى  موارد  ضوابط،  اين  كه 
بسيارى به طور كامل و بهينه شرايط ايمنى ساختمان را در بحران 
 آتش سوزى تأمين نمى كند. از اين رو، گاه رعايت راهكارهايى فراتر 
مؤثر  بسيار  ساختمان  ايمنى  بهينه سازى  در  مقررات  و  ضوابط  از 
است كه با در نظر گفتن آن  در مراحل آغازين طراحى، مى توان از 

حوادث و خسارات آينده پيش گيرى نمود.
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  به طور خالصه مهم ترين راهكارهايى كه معماران در طراحى 
از:  است  عبارت  كنند  توجه  آن ها   به  بايد  آموزشى  ساختمان هاى 
استقرار فضاهاى آموزشى، طول و عرض مسيرهاى دسترس خروج، 
و  آرايش  درب ها،  بازشوى  جهت  نوع  و  استقرار  خروج،  موقعيت 
موقعيت صندلى ها در راهرو ها، تعداد و موقعيت پنجره و ارتفاع از 
كف فضا، روشنايى فضاها و نوع مصالح  مورد استفاده در جداره ها 
و نازك كارى فضاهايى چون راهرو ها، سالن ها و راه هاى خروج كه 
در ضوابط ساختمانى مربوط آمده است. از سوى ديگر راهكارهايى 
راه هاى  بهينه  طراحى  همچون  است,  نظر  مورد  ضوابط  از  فراتر 
فرار، طراحى فضاهاى امن و ... كه مى تواند به بهينه سازى شرايط 

ساختمان در اين خصوص كمك نمايند. 
در جدول 7 خالصه اى از راهكارهاى طراحى مؤثر آمده است. 
تاكنون به اين مسئله كه آيا كاربران بنا ها با ويژگى هاى جسمى و 
رفتارى متفاوت مى توانند در زمان مناسب ساختمان را ترك كرده 
و به محل امن بروند،كمتر پرداخته شده است. در پروژه هاى بعدى 
مى توان به كارايى ضوابط، براساس ويژگى هاى خاص كاربران فضا 
به صورت مفصل تر پرداخته شود. اميد است طراحان و معماران با 
در نظر گرفتن چنين ضوابط و راهكارهايى در طراحى معمارى و 
افزايش  در  شايانى  كمك  اجرا  در  آن ها  به كارگيرى  براى  تالش 

سطح ايمنى ساختمان ها داشته باشند.  
جدول7. خالصه راهكارهاى طراحى معمارى و تاثيرات آن ها

تصويركاهش اثراتراهكارهاى طراحى معمارى
بهبود تخليه اضطرارىطراحى ابزارهاى فرار مناسب در ساختمان

بهبود تخليه اضطرارىطراحى موقعيت مناسب براى مسيرهاى فرار جايگزين
بهبود تخليه اضطرارىرعايت نكات بن بست

بهبود تخليه اضطرارىدر نظرگرفتن محدوديت در فاصله سفر
ايجاد شرايط پناه گيرىطراحى مناسب فضاهاى امن و پناهگاه

ايجاد شرايط پناه گيرىتوجه به نكات طراحى مناسب اتاق هاى داخلى

بهبود تخليه اضطرارىطراحى راه هاى فرار عمودى (پله ها)

محدود كردن گسترش آتش و 
دود

محدود كردن گسترش آتش و تقسيم كردن راهروها
دود

محدود كردن گسترش آتش و استفاده از محفظه بندى
دود
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