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وزارت راه و شهرسازی
1مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - محافظت ساختمان ها 
در برابر آتش: تغییرات و چشم انداز پیش رو

سعید بختیاری1
مسعود قاسم زاده2

چکیده 
ویرايش سوم مقررات ملی ساختمان مراحل نهایی را می گذراند. ايمنی ساختمان ها در برابر آتش دارای 
گونی در  گونا کردن نیازهای  گسترده و حوزه های وابسته متعددی است و تحقق آن نیاز به براورده  ابعاد 
که از جمله تدوین مقررات، استانداردها، تجهیز و توسعه امکانات آزمايشگاهی،  سطوح مختلف دارد 
آموزش و ارتقاء دانش فنی مهندسین را بايد نام برد. برای تهیه این مبحث، پیش از این مقررات کشورهای 
مختلف شامل امريکا، ژاپن، استرالیا، هندوستان و بريتانیا بررسی شده است. الگوهای مختلف مقرراتی 
شامل مقررات تجویزی و عملکردی مطالعه و از نظر تطبیق با شرايط فعلی ایران بررسی شده است. در 
این مقاله، محتوای مفهومی ویرايش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ارائه شده و تغییرات 
نسبت به دو ویرايش قبلی توضیح داده شده است. همچنین در خصوص استانداردها و سایر مدارک 

پشتیبان مورد نیاز توضیحات الزم داده شده است.

کلیدی: مقررات ملی ساختمان، آتش سوزی، ايمنی در برابر آتش، آزمايش آتش. واژه های 

مقدمه

کنان ساختمان ها، وجود ايمنی، آسايش روحی و جسمی و حفظ حرمت انسانی   از جمله مهمترین حقوق سا
است که يقینًا بايد مقدم تر از اهداف صرفًا اقتصادی به آنها توجه شود. تأمین پايداری سازه ای، ايمنی در برابر زلزله 
کار و زندگی از نظر  کیفیت فضاهای  و سایر بارهای جانبی، ايمنی در برابر آتش، ايمنی در حین بهره برداری، تأمین 
صدابندی، نور، حرارت، تهويه و غیره، در جهت تأمین این اهداف و نیازها هستند. مقررات ايمنی در برابر آتش 
که بخش قابل توجهی از مقررات ساختمانی هر کشوری  جزو مهم ترین ضوابط و مقررات ساختمانی در دنیا است 
کاربران  را به خود اختصاص می دهد. دو هدف اصلی این مقررات، تأمین ايمنی جانی و ايمنی مالی آحاد مردم و 
که جامعه به علت آسیب های ناشی از آتش سوزی در ساختمان ها،  ساختمان ها در برابر آتش است، به نحوی 
حتی االمکان و در يك سطح قابل قبول، دچار تبعات منفی جانی، روحی و مالی نشود. البته در طراحی های 
که از آن جمله جلوگیری از توقف فعالیت  گیرد  اختصاصی ايمنی در برابر آتش، ممکن است اهداف ديگری نیز قرار 
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اقتصادی )خصوصًا تولید(، حفظ اطالعات با ارزش و جلوگیری از آسیب میراث فرهنگی را بايد نام برد. بايد توجه 
که اينگونه اهداف، معمواًل توسط آیین نامه های اختصاصی و يا روش های مهندسی آتش پوشش داده  نمود 

شده و مقررات ملی تنها در حد متعارف به آنها می پردازد.

ویرايش اول مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سال 13۸0 منتشر شد. در این ویرايش، با توجه به اهمیت 
کنین و بهره برداران ساختمان، موضوع طرح راه های خروج در الويت قرار  راه های خروج برای ايمنی جانی سا
گرفت. عمده تغییرات در ویرايش دوم )1392( مربوط به الزامات مقاومت در برابر آتش برای عناصر سازه ای بود 
گرچه در برخی قسمت ها نیز تغییرات ديگری داده شده و  که به عنوان فصل دوم مبحث به آن اضافه شده بود. ا

برخی مطالب به فصل اول نیز اضافه شده بود. 

کنون و توجه وضعیت  تدوین ویرايش سوم مبحث از 1393 آغاز شد. برای این هدف نگاه به مسیر طی شده تا
خ داده است. حجم  کشور ر کنون تحوالت فراوانی در صنعت ساختمان  فعلی حائز اهمیت است. از سال 13۸0 تا
کز بزرگ تجاری،  که بسیاری از آنها مربوط به پروژه های بزرگ مانند مرا گرفته  کشور صورت  وسیع ساخت و ساز در 
تجمعی و صنعتی بوده است. قطعًا ايمنی در برابر آتش در این پروژه ها از اهمیت باالیی برخوردار بوده، و ویرايش 
13۸0 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نمی تواند پاسخگوی نیاز طراحی و کنترل چنین پروژه هایی باشد. این 
موضوع حتی برای بسیاری از پروژه های متوسط و متعارف نیز صادق است و مقررات بسیاری از موارد مهم برای 
ايمنی ساختمان ها در برابر آتش بايد سریع تر تدوین و در يک فرايند منطقی اجباری شود. از جمله مشخصات 
که مسبب  کاری داخلی و نما و عایق های پلیمری در برابر آتش از اهمیت باالیی برخوردار است  مصالح نازک 
گیرد. همینطور فضابندی مقام  کنترل آنها مورد توجه جدی قرار  بسیاری از آتش سوزی های بزرگ هستند و بايد 
گسترش داخلی و خارجی حریق از موارد بسیار مهم می باشد. اينها تنها  در برابر آتش در ساختمان و جلوگیری از 
که بايد سریع تر مقررات برای آنها تهیه شده، امکان طراحی،  مثال هایی از نیاز امروز ايمنی در برابر آتش است 

گردد. کنترل آنها مهیا  تطبیق و 

کشور توسعه قابل توجهی يافته و انواع  از طرف ديگر، در سال های اخیر فناوری های محافظت در برابر آتش در 
کشور قابل دسترس است. به عالوه تیم های اجرایی برای این فناوری ها  فناوری های عامل و غیر عامل در سطح 
کمیته  کردن مقررات به طور قابل توجهی افزايش يافته است. بنابراین  که مجموعًا امکان اجرایی  گسترش يافته 
تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با توجه به این مسائل و توجه مناسب به مسائل فنی و اقتصادی 

کشور، نسبت به توسعه مقررات در ویرايش سوم اقدام نمود. کشور، در پاسخگویی به نیاز  کم در  حا

1- تدوین ساختار مقررات

در ویرايش های قبلی مقررات برای راه های خروج و سپس مقاومت در برابر آتش برای اجزای سازه ای ارائه شد، اما 
که توسعه مقررات دارای چارچوب دقیق و روشنی نبود. در  مبحث فاقد ساختار مشخص و مدون بود، به طوری 
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این ویرايش از مبحث، ابتدا ساختار آن تهیه شد، به طوری که جايگاه الزامات و توسعه آتی آن در يک فصل بندی 
مفهومی و منطقی مشخص باشد. فصل بندی تهیه شده برای مبحث به صورت زیر است:

کلیات و انتظارات عملکردی ■ 3-1 تعاريف، 

3-2 دسته بندی ساختمان ها بر اساس نوع تصرف ■

3-3 دسته بندی ساختارهای ساختمانی ■

3-4 محدوديت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها ■

کشف و اعالم حریق )ذخیره - ارائه در ویرايش چهارم(  ■  5-3

3-۶ راه های خروج از بنا و فرار از حریق )اصالحات الزم و بندهای تکمیلی(  ■

کنش در برابر آتش برای مصالح، پوشش ها و نازك کاری های داخلی )جديد(  ■ 3-۷ الزامات وا

3-۸ مقاومت در برابر آتش )جديد(  ■

3-9 سیستم های اطفاء حریق و تهويه دود )ذخیره - ارائه در ویرايش چهارم(  ■

3-10 ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند مرتبه )جديد(  ■

3-11 ضوابط فضاها و ساختمان های خاص  ■

آتریوم ها )جديد(  ■

ساختمان های عمیق )ذخیره(  ■

3-12 ضوابط اختصاصی امداد و نجات  ■

پیوست ها - واژه نامه )اصالحات الزم و تکمیل(  ■

کلیات در فصل اول جای داده شده است. همچنین نظامات اداری مورد نیاز، با استناد   در این ساختار، تعاريف و 
به مبحث دوم و ارائه نظامات اختصاصی مبحث سوم، در این فصل ارائه شده است. تالش شد تا تعريف روشن و 
واضحی از نظامات اداری و مقام قانونی مسئول ارائه شود. مقام قانونی مسئول برای اقدامات مختلف مانند تائید 
نقشه ها، بازرسی، تائید محصوالت و غیره به وضوح در متن مقررات آورده شده است. در این خصوص تالش شد 
تا از ظرفیت های قانونی تمام دستگاه های مسئول قانونی به نحو مطلوب استفاده و ارتباط نزديک و توام با هم 
کنترل  کنترل و بازرسی توسط شرکت های  گردد. با توجه به رويکرد تخصصی مبحث دوم برای  افزایی آنها ايجاد 
طراحی و بازرسی ساخت، بالطبع مبحث سوم نیز می تواند به صورت تخصصی از این ظرفیت بهره برداری نمايد. 
کنترل طراحی و بازرسی نهایی ساختمان از نظر تائید رعايت الزامات  در عین حال مقام قانونی مسئول برای تائید 
کار می تواند مستقیمًا توسط  محافظت در برابر آتش، در کالن شهرها سازمان آتش نشانی تعیین شده است. این 
کنترل طراحی و بازرسی ساخت دارای صالحیت  کنترل ساختمان يا از طریق شرکت های  مرجع صدور پروانه و 
که این شرکت ها در کالن شهرها تائید سازمان آتش نشانی در این خصوص را اخذ نمايند. گیرد، به طوری  صورت 
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کننده در برابر آتش بر عهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و  تائید محصوالت و تجهیزات محافظت 
و  گواهینامه ها  و  ملی  استانداردهای  ظرفیت  از  می توان  منظور  این  به  می باشد.  استاندارد  ملی  سازمان 
کاربرد محصوالت مطابق  که جزئیات اجرایی و حوزه  نظريه های فنی مرکز تحقیقات استفاده نمود. بدیهی است 
کاربرد  گزارش فنی شامل تطبیق محصول با حوزه  که در موارد الزم بايد  با مقررات از اهمیت باالیی برخوردار است 

گردد. گواهینامه يا نظريه فنی محصول ضمیمه شده، تائیديه الزم صادر  و دستورالعمل اجرایی استاندارد، 

همچنین انتظارات عملکردی در فصل اول مبحث ارائه شده است. ارائه این انتظارات با دو هدف اصلی زیر 
می باشد:

 ارائه جمالت مفهومی برای ارتباط بهتر مهندسین با الزامات فصول بعد. ■

 ايجاد زمینه برای توسعه مقررات پايه عملکردی در سال ها و ویرايش های آينده، با توسعه دانش فنی و  ■
کشور در این زمینه. امکانات 

2- دسته بندی ساختمان ها بر اساس نوع تصرف 

کاربری ساختمان يا فضای مربوط  بسیاری از الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان وابسته به نوع تصرف و 
می باشد. از جمله محاسبات مربوط به راه های خروج شديدًا به نوع تصرف وابسته است، با این وجود دسته 
بندی تصرف ها در ویرايش های قبلی مبحث ارائه نشده بود. طبق تعريف ارائه شده در مبحث سوم، تصرف 
که برای مقاصد معلوم در دست بهره برداری است و يا قرار است  عبارت است از نوع بهره گیری از بنا يا بخشی از بنا 
کاربری مشخص، فضاهایی با انواع  که در يک ساختمان، با  گیرد. از آن جا  برای آن مقاصد مورد استفاده قرار 
کاربری به تنهایی دقیق  کلمه  بهره برداری های متفاوت وجود دارد، اصواًل از نظر مقررات آتش در دنیا، استفاده از 
کاربری هتل، انواع تصرف های مسکونی، تجمعی، انبار و ...  تلقی نشده است. به عنوان مثال در ساختمانی با 

که هر يک ممکن است الزامات خاص خود را داشته باشد. وجود دارد 

در ویرايش سوم مبحث، ده تصرف ساختمانی به شرح زیر تعیین شده است: تصرف های مسکونی/ اقامتی، 
و  مخاطره آمیز  انبارها،  صنعتی،  تجاری،  کسبی/  اداری،  حرفه ای/  تجمعی،  مراقبتی،  درمانی/  آموزشی، 
گروه های ديگری تعريف و ارائه شده است.  تصرف های متفرقه. برای هر يک از این تصرف ها در صورت نیاز، زیر 
همچنین برای سادگی بیشتر، يک جدول راهنما برای تصرف ها و حروف اختصاری آنها ارائه شده است. الزم به 
که ضوابط ساختمان های مخاطره آمیز در این مبحث پوشش داده نشده، با این وجود صرفًا جهت  ذکر است 

اطالع، دسته بندی و مثال هایی از این نوع تصرف نیز در جدول مربوط داده شده است.
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جدول 1- مختصری از جدول راهنمای حروف اختصاری تصرف ها ارائه شده در مبحث سوم

مثالزیرگروه هانوع تصرفحرف اختصاری

دوره های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستانـآموزشی/ فرهنگیآ

تجمعیت

سینما، تئاتر و استودیوهای رادیویی و تلویزیونیت ـ 1

صرف غذا يا نوشیدنی مانند سالن های ضیافت و ت ـ 2
رستوران ها

مکان های نیايش، جشن و سرگرمیت ـ 3

استادیوم ها و مجموعه های ورزشی سرپوشیدهت ـ 4

پارك های تفريحی و استادیوم های سربازت  ـ 5

کلینیك ها و مطب های ـحرفه ای/ اداریح دفاتر اداری، بانك ها، شعب پست، 
پزشکی

مخاطره آمیزخ

کن حاوی  مواد منفجرهخ ـ 1 اما

خ ـ2
کن حاوی مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در  اما

کیلو  ظروف باز يا ظروف بسته با فشار نسبی بیشتر از 103 
گازهای قابل اشتعال پاسکال، غبار قابل سوختن و 

خ ـ3
کن حاوی مايعات قابل اشتعال يا قابل سوختن در  اما

کیلو پاسکال،  کمتر از 103  ظروف بسته با فشار نسبی 
الیاف قابل سوختن، ...

کن حاوی مواد خورنده  و مواد سمیخ ـ4 اما

کارخانه های تولید نیمه هادی هاخ ـ 5

درمانی/ مراقبتید

کز توان بخشی و ترك اعتیادد  ـ1 مرا

خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روانپزشکی و د ـ2
پرستاری

زندان ها و بازداشتگاه هاد ـ3

مهد کودک هاد ـ4

صنعتیص
ص  ـ1

صنایع تولید ابزار، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه سازی، 
کاغذ، پالستیك،  ماشین های اداری، فرش، موکت، چرم، 

کابینت چوب و 

گچ و ...ص  ـ2 گداز فلزات، شیشه،  صنایع تولید مصالح بنایی، 

اصطبل، گلخانه، پارکینگ شخصیـمتفرقهف
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مثالزیرگروه هانوع تصرفحرف اختصاری

فروشگاه ها، بازارها و بازارچه ها، داروخانه ها، تعمیرگاه های ـکسبی/ تجاریک
اتومبیل

مسکونی /  اقامتیم

هتل ها، متل ها و مسافرخانه هام    ـ1

بناهای آپارتمانیم  ـ2

مسکونی برای مراقبت شبانه روزی از افراد بین ۶ تا 1۶ نفرم  ـ3

انبارین

ن  ـ 1
کیف و پوشاك، الوار، چرم، خز، انواع  کتاب،  کاغذ،  انبار 
کفش، مقوا و جعبه  مقوایی، طناب، مبلمان، چسب، 

کو شکر، تایر، تنبا

ن  ـ2

کیسه های سیمان و  انبار مواد غیر قابل سوختن مانند 
کس، میوه و  گچ، لبنیات در بسته بندی مقوایی بدون وا
سبزيجات در بسته بندی غیر پالستیکی، غذای منجمد، 

شیشه، پارکینگ اتومبیل

3- دسته بندی ساختمان ها از نظر مقاومت در برابر آتش و محدودیت های ابعادی

يکی از مسائل مهم در طراحی ايمنی در برابر آتش برای ساختمان ها، مقاومت اجزای ساختمان در برابر آتش 
و  خود  عملکرد  ادامه  برای  ساختمانی  عنصر  يك  توانایی  معنای  به  کلی  طور  به  آتش  برابر  در  مقاومت  است. 
گسترش آتش سوزی از فضای محل وقوع به فضاهای مجاور است و معمواًل بايد با آزمايش مقاومت  جلوگیری از 
گسترش يافته حریق مربوط  کلی مرحله  در برابر آتش ارزيابی و تعیین شود.  آزمايش مقاومت در برابر آتش به طور 
است، به عبارت ديگر، پس از گسترش حریق در يک فضا، با مقاومت اجزای ساختمان در برابر آتش بايد از گسترش 
حریق به فضاها و طبقات مجاور جلوگیری شده، همچنین از ریزش ساختمان يا آسیب سازه به علت خرابی عضو 
که ابعاد ساختمان از نظر  گردد. بنابراین هر چه  سازه ای در دمای باال )در حد مورد نیاز طبق مقررات( جلوگیری 
ارتفاع، تعداد طبقات و مساحت بیشتر باشد، اجزای ساختمان بايد از مقاومت بیشتری در برابر آتش برخوردار 
کافی برای خروج افراد از ساختمان و امکان عملیات امداد،  باشند. زمان مقاومت در برابر آتش معمواًل با زمان 

گروه های آتش نشانی نیز ارتباط داده می شود. نجات و اطفا توسط 

در ویرايش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، فصل های 3-3 و 3-4 به این دو موضوع اختصاص يافته 
که در فصل 3-3 ارائه شده، بر دو پايه زیر استوار است: است. دسته بندی ساختارها 

الف( نوع مصالح مورد استفاده در اجزای ساختاری )اجزای سازه ای، سقف ها و دیوارهای داخلی و خارجی( از نظر 
قابلیت سوختن

قابل سوختن  و غیر  قابل سوختن  به دو دسته  آزمون استاندارد شماره 2ـ۷2۷1  با  مصالح ساختمانی مطابق 
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که  کمیته ملی استاندارد نیز تصويب شده است  تقسیم می شوند )این استاندارد اخیرًا بازنگری و به روز شده و در 
به احتمال زياد شماره جديدی به آن اختصاص خواهد يافت(. چنانچه مصالح ساختاری يا اصلی ساختمان از 
نوع قابل سوختن باشد، محدوديت های زيادی برای ارتفاع و ابعاد ساختمان اعمال می شود. تجربه نشان داده 
که این دسته بندی ساختارها به قابل سوختن و غیر قابل سوختن برای شرايط ایران بسیار مفید و ضروری  است 
کشور وارد يا  است. در چند سال اخیر سیستم های جديد ساختمانی از نوع قابل سوختن به صورت افزاينده به 
که در صورت غیاب این الزام، از نظر سازه ای قابلیت ساخت ساختمان های بزرگ با آنها وجود  بومی شده است 

کشور و شهروندان ايجاد خواهد نمود. داشته و خطرات جانی و مالی شديدی از نظر آتش سوزی برای 

  ب(  مقاومت اجزای ساختمانی در برابر آتش.

برای  زیر تقسیم بندی شده است. مقاومت الزم  برابر آتش طبق جدول  از نظر مقاومت در  اجزای ساختمان 
است. شده  ارائه  3-3-2-ب  جدول  در  نیز  خارجی  دیوارهای 

که این  کننده های داخل واحدها داده نشده است  که الزامات برای جدا يک نکته مهم در جدول فوق این است 
کاربرد فناوری ها و سیستم های سبک نوین  موضوع به الزام قابلیت سوختن نیز تعمیم می يابد. بنابراین راه برای 
گذاشته شده است. بدیهی است  از نوع قابل سوختن )با رعايت الزامات ايمنی در برابر آتش( در داخل واحدها باز 

کنترل شود. کاری نیز برای این سیستم ها بايد  که مقررات مربوط به نازک 

کنترل  در هر صورت مقاومت اجزای ساختمان بايد مطابق با مقررات فصل 3-4 از نظر ابعاد ساختمان تطبیق و 
ارتفاع، تعداد طبقات و  شود. اساس این فصل را جدول شماره 3-4-2 تشکیل می دهد و در آن محدوديت 
مساحت برای انواع تصرف ها داده شده است. در ساختار نوع 1ـ الف، به علت نوع مصالح و درجة مقاومت اجزای 
از نظر مبحث سوم محدوديت ابعادی وجود ندارد و در صورت رعايت تمام ضوابط مربوط،  آن در برابر آتش، 
که محدوديت ابعاد  که با هر ارتفاع و مساحت مورد نیاز طراحی و ساخته شود. در مواردی  ساختمان مجاز است 
وجود دارد، امکان افزايش حدود مساحت و ارتفاع مجاز، در صورت رعايت شرايطی که در بند 3-4-3 آمده است، 
وجود دارد. همچنین در صورت استفاده از شبکه بارنده خودکار )اسپرينکلر(، امکان افزايش مساحت مجاز داده 
کاهش مقاومت الزامی سازه در برابر آتش و برخی  شده است. از طرف ديگر در صورت نصب اسپرينکلر، اجازه 
کاربرد اسپرينکلر در ساختمان ها خواهد  که باعث تشویق و توسعه  تخفیف های ديگر در متن مقررات داده شده 

بود.
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جدول 3-3-2- الف : الزامات درجه بندی مقاومت در برابر آتش برای اجزای ساختمان )ساعت(

جزء ساختمان
نوع 5نوع 3نوع 3نوع 2نوع 1

الوار بالف )پ(بالف )پ(بالف
سنگین1

بالف )پ(

قاب سازه ای)الف( شامل 
ستون ها، تیرهای اصلی و 

خرپاها
الوار ـ1ـ21)ب(3)ب(

ـ1سنگین

22221ـ321دیوارهای باربر خارجی )ث(

1يا الوار ـ1ـ21)ب(3)ب(دیوارهای باربر داخلی
ـ1سنگین

کننده های غیر  دیوارها وجدا 
کنیدباربر خارجی به جدول 3-3-2-ب مراجعه 

کننده های غیر  دیوارها و جدا
باربر داخلی بین واحدها و نیز 

بین واحدها با مشاعات)ت(
ــ1ــــــ

ساختار سقف سازه ای شامل 
ـ1الوارـ1ـ221تیرهای فرعی و تیرچه ها

ساختار بام شامل تیر های 
ـ1الوارـ1ـ1/511فرعی و تیرچه  ها

الف ـ قاب سازه ای شامل ستون ها، اعضای سازه ای دارای اتصال مستقیم به ستون ها )مانند تیرها، پل ها و خرپاها(، اعضایی از ساختار سقف يا بام 
که برای تامین پايداری قائم قاب سازه ای تحت بارگذاری ثقلی ضروری  که دارای اتصال مستقیم به ستون ها هستند و همچنین اعضای مهاربندی 

هستند )صرف نظر از اينکه این اعضا در تحمل بار ثقلی مشارکت داشته يا نداشته باشند ( می باشد .

کاهش داد. که تنها يک بام را تحمل می کند، می توان به اندازه يک ساعت  ب ـ درجه  مقاومت قاب سازه ای و دیوارهای باربر در برابر آتش را در صورتی 

پ ـ به جز برای دیوارهای خارجی می توان يک شبکه بارنده خودکارتائید شده را جانشین ساختار با درجه بندی يک ساعت مقاومت در برابر آتش نمود، 
مشروط بر آنکه وجود این شبکه در قسمت های ديگر مبحث الزامی نشده باشد يا برای افزايش ارتفاع و مساحت مجاز )فصل 3-4( مورد استفاده قرار 

نگرفته باشد.

کمتر از زمان الزم در بخش های ديگر این مقررات باشد. ت- درجه مقاومت در برابر آتش در هر صورت نبايد 

کمتر از زمان تعیین شده بر اساس فاصله بین ساختمان ها باشد )به جدول 3-3-2-ب مراجعه شود(. ث- درجه مقاومت در برابر آتش نبايد 

کشور و در غیاب آنها مطابق با  1- نوع و مشخصات الوار چوبی مورد استفاده بايد مطابق با مقررات ساختمانی و استانداردهای معتبر موجود در 
باشد. خارجی  معتبر  استانداردهای 

4- شبکه های کشف، اعالم و اطفای حریق

سیستم های کشف، اعالم و اطفای حریق از اهمیت باالیی در ايمنی ساختمان ها در برابر آتش برخوردار هستند. 
کنان و افراد  که در صورت وقوع آتش سوزی، سا به لحاظ مفهومی ساختمان بايد به نحوی طراحی و ساخته شود 
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کنش مناسبی را به موقع از خود نشان  داخل ساختمان در همان مراحل اولیه از آن مطلع شوند تا بتوانند وا
دهند. برای این منظور، در صورت نیاز، بايد از سیستم های مناسب کشف و اعالم حریق استفاده شود. همچنین 
هر ساختمان يا بخشی از آن بايد متناسب با نوع تصرف فضاها و ابعاد آن به سیستم های خاموش کننده دستی و 
گسترش سریع  کردن آتش، به ویژه در مراحل ابتدایی آن، وجود داشته و از  خودکار مجهز باشد تا امکان خاموش 
گرچه به صورت  حریق جلوگیری شود. بنابراین در این ویرايش از مبحث سوم، به الزامات این سیستم ها نیز )ا
ناقص( پرداخته شده است. فصل 3-5 به الزامات کشف حریق اختصاص دارد. سیستم های کشف و اعالم حریق 
گاهی سریع و به موقع از خطر آتش سوزی مؤثر بوده و با بهره برداری از آنها می توان پیش از آنکه محیط به  برای آ
کمك این سیستم ها می توان  شرايط بحرانی برسد، فرصت الزم را برای عملیات اطفای حریق فراهم آورد. به 
کرد. از این رو، تجهیز ساختمان به این  تا حدود زيادی از تلفات و خسارت های ناشی از آتش سوزی جلوگیری 
سیستم ها و وسایل، از عوامل اصلی حفظ جان و مال انسان ها در برابر خطرهای آتش سوزی شناخته شده است. 

گرفته  الزامات سیستم های کشف و اعالم حریق در ویرايش سوم ارائه نشده و تنها طرح مقدماتی موضوع صورت 
که در موارد ضروری )خصوصًا برای ساختمان های درمانی - مراقبتی،  است. با این وجود تصریح شده است 
کنترل  و  الزامات  برای  زیر  از مراجع  پروانه ساخت و طراحان می تواند  قانونی صدور  انباری(، مرجع  و  تجمعی 

طراحی و نصب این سیستم ها استفاده نمايد:

1- آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش، نشريه شماره ۶۸2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2- استاندارد ایران شماره 1-19۶۸4، سیستم های کشف و اعالم حریق برای ساختمان ها، بخش 1: دستورالعمل 
برای طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان ها

3- آیین نامه International Building Code، ویرايش 2012

NFPA 72 4- استاندارد

BS 5839 -1 5- استاندارد

کشف و هشدار  همچنین در محل های مورد نیاز مرجع قانونی صدور پروانه ساخت می تواند نصب سیستم های 
کربن را الزامی نمايد. منوکسید 

در فصل 3-9 الزامات مربوط به سیستم های اطفاء حریق و تهويه دود ارائه شده است. موارد اجباری تجهیز 
است.  شده  ارائه  فصل  این  در  آنها  نگهداری  و  عملکرد  نصب،  طراح،  شرايط  و  سیستم ها  این  به  ساختمان 
که در بسیاری از مواقع می توانند به اطفای سریع حریق  کننده های دستی از جمله تجهیزاتی هستند  خاموش 
کمک نمايند. متأسفانه توجه الزم به این تجهیزات نسبتًا ساده، بعضًا  کنین و در لحظات اولیه حریق  توسط سا
حتی در مقررات و کدهای ساختمانی در کشورهای مختلف، به عمل نیامده است. بنابراین تصمیم گرفته شد که 
الزامات مربوط به این تجهیزات در این ویرايش از مبحث ارائه شده و با ارائه الزامات مربوط به آن، فرهنگ ايمنی 
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کاربرد آنها به آموزش و همین طور به نگهداری مناسب  گرچه قابلیت  کاربرد این کپسول ها ترویج شود، ا و نصب و 
کننده ها و توزیع آنها ارائه  آنها بستگی زياد دارد. تعاريف مربوط به دسته بندی مخاطرات، انتخاب نوع خاموش 
شده است. الزامات مربوط به شبکه های لوله قائم آتش نشانی و اسپرينکلرها در ویرايش بعدی ارائه خواهد شد. 
کمیته تخصصی مبحث سوم در حال تدوین  کمیته تخصصی اسپرينکلر زیر نظر  که همزمان زیر  الزم به ذکر است 
آیین نامه مربوط بوده و انتظار می رود قبل از ویرايش چهارم، آیین نامه ملی طرح، محاسبه و نصب سیستم های 
گام مهمی در جهت ترویج این  که  اسپرينکلر )و به احتمال زياد لوله های قائم آتش نشانی( نیز تهیه و منتشر شود 

سیستم ها و تکمیل آیین نامه های پشتیبان آنها خواهد بود.

کنترل و تهويه دود نیز در فصل 3-9 ارائه شده است. دلیل ارائه الزامات تهويه دود در فصل  الزامات مربوط به 
3-9، تجمیع انتظارات مقابله عامل با حریق در این فصل است. راهکارهای مختلف مقابله با اثرات دود، شامل 
تهويه طبیعی، البی و سیستم فشار مثبت در این ویرايش پوشش داده شده است. این راهکارها خصوصًا برای 
که با توجه به شرايط فنی و اقتصادی، ضوابط  ساختمان های بلند از اهمیت برخوردار است. الزم به ذکر است 
گرفته  مربوط به ساختمان های بلند برای آپارتمان های مسکونی در این ویرايش به صورت ساده تری در نظر 
کمتر برای شهروندان، طراحان و دستگاه های نظارتی  شده تا امکان توسعه و ترویج تدريجی و با مشکالت اولیه 
کشور به دست  که از اجرایی شدن مقررات و توسعه دانش فنی موضوع در  فراهم شود. بدیهی است با بازخوردی 
آيد، امکان تجديد نظر منطقی )و پوشش وسیع تر مقررات برای آپارتمان های مسکونی( در ویرايش های بعدی 

وجود خواهد داشت.

5- مقررات راه های خروج

به طور طبیعی با توجه به اهمیت مقررات راه های خروج و نیز و با توجه به گذشت بیش از 14 سال از اولین مقررات 
کان این الزامات از بیشترین حجم در متن مقررات برخوردار است. فصل 3-۶ از مقررات به راه های  کما خروج، 
خروج اختصاص دارد. در این ویرايش، عالوه بر آن  که سعی شده تا حد امکان ساختار ضوابط راهع های خروج 
که در طراحی و اجرا موجب  مطابق با ویرايش های قبلی حفظ شود، برخی اشتباهات موجود در آنها يا مطالبی 
که برخی از مهم ترین آن ها به  ابهام بودند، اصالح شده و بندها يا قسمت های جديد نیز به آن اضافه شده است 

شرح زیر است:

کلی هماهنگی و رفع برخی تناقض ها با سایر ضوابط از جمله مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان   5-1 به طور 
و  معماری  شورای عالی  مصوب  حرکتی  و  جسمی  معلول  افراد  برای  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  و 

گرفته است. شهرسازی مد نظر قرار 

برای  و  شده  ارائه  مشخص  عنوان  با  بود،  مانده  مغفول  تقریبا  پیشین  ویرايش های  در  که  سقف  ارتفاع   2-5
است. گرديده  بیان  الزم  ضوابط  نیز  دیوارها  و  سقف  از  برآمده  قسمت های 
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5-3 در قسمت دسترس خروج، محدوديت های طول مسیر پیمايش، بن بست ها و مسیرهای مشترک تکمیل 
که با استفاده از مراجع  گرديده است. در ویرايش دوم این مبحث، تناقض هایی بین متن و جداول وجود داشت، 

کمیته تخصصی برطرف شد. اصلی و بررسی های به عمل آمده توسط 

5-4 با توجه به برخی ابهامات در ضوابط پلکان های خارجی خروج، ضوابط مربوط به آن ها اصالح و تکمیل 
است. گرديده 

5-5 حداقل تعداد الزم راه های خروج بر حسب بار تصرف و همچنین شرايط ساختمان های با يک خروج اضافه 
شده است.

5-۶ ضوابط خروج های افقی، ضمن تکمیل، از فصل اجزای راه خروج به قسمت خروج منتقل شده است.

گرديده  5-۷ برای نوع باز شدن درها در مسیر خروج، قسمتی اختصاص يافته و عالوه برآن، استثناءهایی بیان 
که موجب تسهیل استفاده از انواع درها در شرايط معین می شود. است 

کشویی، عالوه بر تکمیل ضوابط، ابهام موجود در ویرايش های پیشین در مورد امکان  5-۸ در قسمت درهای 
کمیته تخصصی برطرف  از منابع اصلی و نظرات  با استفاده  کثر 50 متصرف،  کشویی برای حدا از در  استفاده 

گرديده و ضوابط آن تصریح شده است.

به  توجه  با  فضاها  ویژگی های  و  کارکردها  مصادیق  تکمیل  ضمن  خروج،  راه های  ظرفیت  قسمت  در   9-5
استعالم های دريافت شده، برخی اشتباهات از جمله جابجا شدن سطح خالص و ناخالص در مواردی و همچنین 

کارکردهای تجاری، اصالح شده است. برخی تناقض ها به ویژه در 

5-10 جدول پهنای راه خروج به ازاء هر متصرف تلفیق و خالصه شده تا استفاده از آن تسهیل شود.

کاهش فاصله تا يک  سوم قطر طبقه، با استفاده از  5-11 ابهام موجود در فاصله دو خروج در خصوص شرايط 
گرديده است. منابع اصلی برطرف 

گرديده و  5-12 ابهام موجود در راه پله های طرح قیچی و طرز محاسبه ظرفیت در حالت های مختلف برطرف 
گرفتن آن ها به عنوان دو خروج مجزا بیان شده است. شرايط در نظر 

5-13 قسمتی به عنوان راه های خروج قابل دسترس )برای افراد معلول( افزوده شده است.

5-14 در ضوابط اختصاصی بناهای آپارتمانی، قسمت مربوط به شرايط مجاز بودن دسترسی به يک راه پله خروج 
گرفته و شرايط دقیقتری برای آن اعالم شده است. عالوه بر آن، ابهامات موجود  دوربندی شده مورد بازبینی قرار 

گرفته شده است. گرديده و قسمتی مستقل برای آن در نظر  در استفاده از يک راه پله خارجی خروج برطرف 

که در ویرايش های  5-15 قسمتی با عنوان استقرار تصرف مسکونی در طبقات باالی سایر تصرف ها افزوده شده 
کافی تکمیل تر خواهد شد. آتی و پس از انجام تحقیقات 
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5-1۶ از آنجا که ضوابط اختصاصی بیان شده برای ساختمان های اداری در ویرايش های پیشین، حاوی مقررات 
متفاوتی نسبت به ضوابط عمومی راه های خروج نبود، این قسمت در ویرايش حاضر حذف گرديد.

گرفته و با توجه به برخی ابهامات موجود در  کامل قرار  5-1۷ ضوابط اختصاصی تصرف های تجمعی مورد بازبینی 
کمیته  ویرايش های پیشین به ویژه در مورد محاسبه ظرفیت راه های خروج، با مراجعه به منابع اصلی و نظرات 

گرديده است. تخصصی، رفع ابهام، تکمیل و اصالح 

5-1۸ ضوابط اختصاصی تصرف های صنعتی و انباری با توجه به شباهت ضوابط آن ها با هم ادغام و خالصه تر 
شده است.

5-19 قسمتی با عنوان ضوابط اختصاصی ديگر فضاهای تاسیساتی و خدماتی افزوده شده است.

که در این ویرايش عمدتا به مشخصات بازشوهای فرار  5-20 قسمتی با عنوان فرار اضطراری و نجات افزوده شده 
اضطراری و نجات و همچنین چاه های پنجره پرداخته شده است و در ویرايش های آتی تکمیل تر خواهد شد.

5-21 با توجه به آن که فصلی مستقل برای ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند در این ویرايش افزوده شده، 
گرديد.  ضوابط اختصاصی راه های خروج این نوع ساختمان ها نیز به همان فصل منتقل 

که ذاتًا مربوط به راه های خروج نبوده، بلکه به الزامات مصالح، تهويه دود يا مقاومت در برابر  5-22 برخی ضوابط 
آتش مربوط بوده است، به جای صحیح خود منتقل شده است.

6- الزامات رفتار مصالح ساختمانی در برابر آتش

کنون در  که تا ک مصالح ساختمانی در برابر آتش است  يکی از مهمترین عوامل در توسعه حریق، رفتار خطرنا
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مغفول بوده است. نتایج آزمايش های به عمل آمده در مرکز تحقیقات راه، 
کشور متأسفانه از رفتار مناسب  کاری موجود در  که بسیاری از مصالح نازک  مسکن و شهرسازی نشان می دهد 
که دلیل اصلی آن عدم وجود مقررات ملی در این زمینه بوده است.  و قابل قبول در برابر آتش برخوردار نیستند 
برای ارزيابی رفتار و مشخصات مصالح و اجزای ساختمانی در برابر آتش از آزمون های آتش استفاده می شود و 
کنش در برابر آتش مصالح( از مدتها پیش  استانداردهای ملی الزم برای آزمون و طبقه بندی )تحت عنوان رفتار وا
کنش در برابر آتش می توان به قابلیت افروزش، قابلیت سوختن، پیشروی  از آزمايش های مهم وا وجود دارد. 
گازهای سمی را نام برد. روش های آزمايش در  گرما و مقدار دود و  شعله بر روی مصالح، مقدار و شدت رهايش 
کلی  گسترش آتش سوزی به طور  مراجع مختلف آمده است )2 تا ۶ و 10(. در شکل 1 رابطه بین آزمون ها و پديدة 

نشان داده شده است.
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شکل 1: ارتباط آزمایش های استاندارد آتش با پدیدة واقعی حریق بر روی منحنی نمونه وار گسترش حریق

کنش در برابر آتش، طبقه بندی مواد )از بی خطر تا پر خطر( صورت می گیرد. از این  بر اساس نتایج آزمون های وا
گروه از مصالح در  کاربرد هر  که با استفاده از آن حدود مجاز  طبقه بندی در مقررات ساختمانی استفاده می شود 
کاری  کنش در برابر آتش برای مصالح نازک  ساختمان ها يا فضاهای مختلف ساختمان تعیین می شود. الزامات وا

برای فضاهای مختلف در فصل 3-۷ ارائه شده و جدول زیر قسمت اصلی آن را تشکیل می دهد:

کنش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف جدول 3-7-3-4: طبقه قابل قبول وا

کاری کاربرد نازک  کنش در برابر آتش قابل قبولمحل  طبقه وا
طبق استاندارد 8299 ایران

کثر: اتاقهای کوچک با مساحت حدا
الف - 4 متر مربع برای فضاهای مسکونی

ب- 30 متر مربع برای فضاهای غیر مسکونی
D-s3, d2

C-s3, d2سایر اتاق ها

B-s3, d2فضاهای ارتباطی و مشاعات در آپارتمان ها 

در این ویرايش از مقررات، الزامات خاص برای دود و شره کردن مواد مذاب ارائه نشده است. مصالح عایق حرارتی 
کشور رایج شده و بسیاری از آنها )خصوصًا در صورت اجرای  پلیمری در سال های اخیر به صورت های مختلف در 
کی در ساختمان می باشند. بنابراین ارائه مقررات آنها از نظر ايمنی در برابر آتش از اهمیت فوق  غلط( عوامل خطرنا
گرفته است. از طرف ديگر، سیستم های جديد نما با استفاده  که در این ویرايش صورت  اعاده باال برخوردار است 
که آتش سوزی های اخیر در ایران و سایر  گسترش حریق در ساختمان هستند  ک  از مواد پلیمری از عوامل خطرنا
کنترل نماهای قابل  کشورها، خطر باالی آنها در این زمینه را نشان داد. بنابراین در این ویرايش ورود به موضوع 
گرچه به نظر نگارنده، به علت قرارگیری ایران در منطقه زلزله خیز و  گرفت و الزامات آن ارائه شد، ا اشتعال صورت 
گسترش حریق های پس از زلزله، توجه بیشتری به این موضوع  احتمال مشارکت باالی نماهای قابل اشتعال در 
گیرانه تری از این نظر در ویرايش های بعدی نیاز باشد و بايد توجه  که به مقررات سخت  را می طلبد و چه بسا 
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کنون به این موضوع جلب نمود. تولیدکنندگان و طراحان را از ا

که به منظور عدم ايجاد مشکل برای  با نظر صحیح و منطقی شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، مقرر شد 
کاری در  کنش در برابر آتش برای مصالح نازک  صنعت ساختمان و توسعه تدريجی مقررات، حوزه الزامی ضوابط وا

کمیته تخصصی، حوزه زیر را برای این منظور تعیین نمود: که  این ویرايش محدود شود 

کلیه ساختمان ها  الف- ساختمان های با تصرف تجمعی و نیز فضاهای تجمعی در 

گرفتن آزادی عمل بیشتر برای آپارتمان های مسکونی( ب- ساختمان های بلند مرتبه )با در نظر 

کز و مؤسسات آموزشی در هر رده سنی کلیه مرا پ- ساختمان های آموزشی و نیز 

ت- ساختمان های با تصرف درمانی/مراقبتی

ث- ساختمان های با تصرف هتل و نظایر آن

ج- سایر ساختمان ها به تشخیص مرجع قانونی صدور پروانه و پايان کار )در کالن شهرها سازمان آتش نشانی( که 
در مرحله صدور پروانه بايد به صورت کتبی به کارفرما يا نماينده قانونی وی ابالغ شده باشد.

7- مقاومت در برابر آتش

همان طور که گفته شد توانایی يك يك فراورده يا عنصر ساختمانی برای ادامه عملکرد خود و جلوگیری از گسترش 
می شود.  ارزيابی  آتش  برابر  در  مقاومت  آزمايش های  با  مجاور،  فضاهای  به  وقوع  محل  فضای  از  آتش سوزی 
برای  زیر  يافته حریق مربوط است. سه مشخصه  گسترش  به مرحله  آتش  برابر  بنابراین،  آزمايش مقاومت در 
که اهمیت هر يک از آنها بستگی  ارزيابی مقاومت يک عنصر يا سیستم ساختمانی در برابر آتش ارزيابی می شود، 

به نوع و عملکرد عنصر ساختمانی دارد:

گسیختگی و ریزش نشود. که دچار  گونه ای  الف ـ پايداری: حفظ پايداری سازه ای عنصر در برابر افزايش دما به 

که دچار ترك و  ب ـ يکپارچگی: حفظ يکپارچگی جزء ساختمانی مورد نظر در برابر آتش و افزايش دما به طوری 
گردد. شکاف نشود و از انتقال حرارت و دود به فضاهای مجاور جلوگیری 

جـ  نارسانایی: عایق بودن جزء مورد نظر تا موجب انتقال سریع حرارت به فضاهای مجاور نشود.

و  يکپارچگی  پارامترهای  سازه ای  غیر  صفحه ای  اجزای  برای  و  پايداری  خطی،  سازه ای  اجزای  برای  بالطبع 
کنترل شود. الزامات مقاومت در برابر آتش در دو قسمت اصلی  نارسانایی مطرح هستند و مشخصات آنها بايد 
که ساختارهای ساختمانی بر اساس قابلیت سوختن و مقاومت در برابر آتش  ارائه شده است. يکی فصل 3-3 
گسترش  که سایر الزامات مقاومت در برابر آتش در آن پوشش داده شده است تا از  ارائه شده و ديگری فصل ۸-3 
نیز  و  مجاور جلوگیری شده  ساختمان های  به  ساختمان  از  يا  و  مجاور  به فضاهای  وقوع  از محل  آتش سوزی 
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پايداری اجزای ساختمان در برابر آتش بر حسب نیاز تا يک زمان معین و منطقی حفظ شود. 

درجه الزامی مقاومت در برابر آتش برای اجزای اصلی ساختمان، پیش از هر چیز به ابعاد و نوع تصرف ساختمان 
قابل  نوع ساختار  الزامات فصل 3-3،  با  آن  و مطابقت  ابعاد ساختمان  بر اساس  بايد  ابتدا  لذا  بستگی دارد. 
قبول تعیین شده، با مراجعه به جدول های مربوط، حداقل درجه مقاومت الزم در برابر آتش برای اجزای اصلی 

ساختمان تعیین  شود. به عالوه الزامات بیان شده در فصل 3-۸ بر حسب نیاز طرح، بايد رعايت شود.

از آن جا که وجود هر گونه بازشو، منفذ يا فضای خالی پنهان محافظت نشده در درون ساختار اجزای ساختمانی و 
يا هر گونه ارتباطات محافظت نشده بین فضاهای مجاور، نقطه ضعفی برای مقاومت سیستم در برابر آتش بوده و 
می تواند مسیرهایی را برای گسترش آتش سوزی ايجاد نمايد، الزم است تا این قبیل فضاها به صورت کنترل شده، 
طراحی و در صورت نیاز به وسیله تمهیدات مناسب )مانند استفاده از مصالح مناسب يا سیستم های آتش بند( 
گشودگی ها،  کانال ها،  محافظت شوند. الزامات برای دیوارهای داخلی و خارجی، سقف ها، دوربند شفت ها، 
کننده در برابر آتش در این  درهای مقاوم در برابر آتش، آتش بندی منافذ و درزها و الزامات پوشش های محافظت 

فصل ارائه شده است.

کننده در برابر آتش  کاربرد پوشش های محافظت  در سال های اخیر )و بخصوص پس از ویرايش دوم مبحث(، 
ترویج زيادی يافته است. در این خصوص توجه به موارد زیر از اهمیت زيادی برخوردار است:

الفـ  حفظ اتصال و چسبندگی پوشش به سطح زیرکار با افزايش دما،

ب ـ تأمین ضخامت الزم پوشش برای جلوگیری از رسیدن دمای سازه به دمای بحرانی که در آن با شکست مواجه 
می شود،

به عنوان مثال  آتش شود.  برابر  که موجب تضعیف پوشش محافظت کننده در  از جزئیاتی  استفاده  ـ عدم  پ 
کنند و برای نصب  بسیاری از پوشش های محافظ از نظر مکانیکی نمی توانند نماهای سنگین را مستقیمًا تحمل 
نما روی آنها بايد از جزئیات اجرایی مناسب بهره گیری نمود. يا به عنوان مثال، اجرای نما به طور مستقیم روی 

کننده عماًل آنها را بی اثر می سازد. رنگ های پف 

ضخامت پوشش محافظ به مسائل مختلفی از قبیل نوع پوشش، درجه مقاومت الزم در برابر حریق و نوع زیرکار 
کامل فنی و اجرایی برای پوشش ها  بستگی دارد. بنابراین تهیه جداول ضخامت تائید شده و ارائه مشخصات 

که در این ویرايش به آن توجه شده است. اهمیت بسیار باالیی دارد 

گرفت تا برای ترویج منطقی و به دور از مشکالت برای صنعت ساختمان، توسعه  کمیته تخصصی مبحث تصمیم 
مقررات مقاومت در برابر آتش به صورت تدريجی صورت گیرد. بنابراین حوزه کاربرد آن به صورت زیر مشخص شد:

در این ویرايش از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ضوابط ارائه شده در فصل 3-۸ تنها برای ساختمان های 
زیر اجباری می باشد:
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الف- ساختمان های با تصرف تجمعی

گرفتن آزادی عمل بیشتر برای آپارتمان های مسکونی( ب- ساختمان های بلند مرتبه )با در نظر 

پ- ساختمان های با تصرف د-3 )زندان ها و بازداشتگاه ها(

ت- ساختمان های با تصرف هتل و نظایر آن

کار )برای کالن شهرها سازمان آتش  ث- برای سایر ساختمان ها بنا بر تشخیص مرجع قانونی صدور پروانه و پايان 
کارفرما يا نماينده قانونی وی ابالغ شود. نشانی( که در مرحله صدور پروانه بايد به صورت کتبی به 

همچنین ضوابط مربوط به مقاومت در برابر آتش اجزای سازه ای، در این ویرايش تنها برای ساختمان های زیر 
اجباری است:

الف- ساختمان های با تصرف تجمعی

گرفتن آزادی عمل بیشتر برای آپارتمان های مسکونی( ب- ساختمان های بلند مرتبه )با در نظر 

پ- ساختمان های با تصرف درمانی و مراقبتی

کز و مؤسسات آموزشی در هر رده سنی کلیه مرا ت- ساختمان های آموزشی و نیز 

ث- ساختمان های با تصرف هتل و نظایر آن

کار )برای کالن شهرها سازمان آتش  ج- برای سایر ساختمان ها بنا به تشخیص مرجع قانونی صدور پروانه و پايان 
کارفرما يا نماينده قانونی وی ابالغ شده باشد. کتبی به  نشانی( که در مرحله صدور پروانه به صورت 

در  سازه ای  اجزای  سازی  مقاوم  برای  اقتصادی  و  ساده  راهکارهای  دنبال  به  تخصصی  کمیته  همچنین 
که در راهنمای مبحث به آن پرداخته  کارهای تجویزی متعارف است  کمتر با ساز و  ساختمان های با اهمیت 

شد. خواهد 

8- ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های خاص

ساختمان های بلند مرتبه دارای شرايط خاصی از نظر ايمنی در برابر آتش هستند. به طور کلی برای ساختمانهای 
بلند مرتبه، عالوه بر مسائل ايمنی حریق در ساختمان های متعارف، سه مشکل از نظر ايمنی در برابر آتش وجود 
دارد: زمان خروج و تخلیه ساختمان، ايجاد پديده دودکش در ارتباطات قائم و صعود آتش و دود به طبقات باال، 
و مشکالت دسترسی نیروها و ماشینآالت آتشنشانی. بنابراین برای ساختمانهای بلند، نیاز به توجه به الزامات 
که فصل 3-10 به آن اختصاص يافته است. نکته قابل توجه در  خاص برای محافظت در برابر آتش وجود دارد 
فصل 3-10، ايجاد امکان استفاده از تخفیف های ناشی از نصب اسپرينکلر در کل ساختمان است که ضمن حفظ 
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کید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان،  کمک می نمايد. با تأ سطح قابل قبول ايمنی، به اقتصاد پروژه ها 
در طرح و اجرای دوربند شفت پلکان ها و آسانسورها و انتخاب مصالح مربوط به آنها، موضوع مقاومت در برابر 
گرفت  نیروهای زلزله مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه شماره 2۸00 مورد توجه قرار 
که از اهمیت زيادی، بخصوص برای هماهنگی مباحث مختلف، برخوردار است. يکپارچگی سازه ای و مقاومت 
ضربه ای دوربندهای پلکان خروج و آسانسورها مطابق با مباحث سازه ای مقررات ملی ساختمان نیز مورد توجه 

کاربرد صحیح سیتم های سبک حائز اهمیت است. که خصوصًا برای  گرفته است  قرار 

اختصاصی  ضوابط  ساختمان،  ملی  مقررات  سوم  مبحث  از  ویرايش  این  در  که  کرد  تصويب  تخصصی  کمیته 
کثر ۸ طبقه روی زمین  ساختمان های بلند مرتبه )فصل 3-10(، برای ساختمان های آپارتمانی مسکونی، با حدا
کمتر از 30 متر از پایین ترین تراز قابل دسترس برای خودروهای آتش نشانی، اجباری نیست. این موضوع  و ارتفاع 

کمک می نمايد. کشور  به ترویج تدريجی و به دور از مشکالت برای صنعت ساختمان 

که در فصل  علیرغم الزامات فصل های مختلف، برخی از فضاهای خاص نیاز به الزامات اختصاصی خود را دارند 
گرفته است. از این جمله بايد فضاهای آتریومی را نام برد. آتریوم ها از فضاهای معماری  3-11 مورد توجه قرار 
گسترش آثار حریق و بخصوص دود  مهم بسیاری از ساختمان های تجاری و مشابه آن هستند. این فضاها برای 
حاصل از آن به سایر طبقات و فضاها بسیار مساعد هستند. تمهیدات و الزامات مربوط به آتریوم ها عمدتًا متوجه 
جلوگیری از گسترش دود است. ساختمان های عمیق نیز دارای خطرات خاص خود هستند که از جهات مختلف 
مورد توجه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان است. طبقات زیرزمین در ساختمان های عمیق مشکالت 
زيادی برای نیروهای آتش نشانی ايجاد می نمايند. بنابراین الزامات این فضاها نیز در مبحث ارائه شده است. 

گرفته است.  مسائل خاص پارکینگ ها نیز ذر این فصل مورد توجه قرار 

کل در این ویرايش از مبحث سوم، تحول مثبت و قابل توجهی نسبت به ویرايش های قبلی ايجاد شده و  در 
امید می رود با هم افزایی و همکاری نزديک تمام دستگاه ها و سازمان های مسئول به موفقیت قابل توجهی در 
صنعت ساختمان کشور دست يافته، مورد استقبال و حمايت صنعت ساختمان و مسئولین ايمنی قرار گیرد. هنوز 
که در ویرايش های بعدی بايد تکمیل شود و خوشبختانه  الزامات و انتظارات زيادی از مبحث سوم وجود دارد 
جای آنها در مبحث پیش بینی شده، بعضًا آیین نامه های پشتیبان برای آنها با نظارت کمیته تخصصی و شورای 
گرفتن شرايط فنی و اقتصادی کشور و توسعه تدريجی برخی الزامات  تدوین مقررات در دست اقدام است. در نظر 

)و حتی برخی فصول( از نکات بارز ویرايش جديد می باشد.

تشکر و قدردانی:

صاحبنظران،  از  گسترده ای  جمع  حریق  مقابل  در  ساختمان ها  محافظت  مقررات  از  ویرايش  این  تدوین  در 
راه،  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  اعضای  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان های  آتش نشانی،  سازمان های 
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الکترونیک شهر، طراحان و سازندگان، صنایع  مسکن و شهرسازی و دانشگاه ها، شهرداری ها، دفاتر خدمات 
کمیته تخصصی و تدوین يا اصالح  مرتبط و سایر دست اندرکاران به صورت های مختلف از جمله همکاری در 
که  کتبی و شفاهی و ... مشارکت داشته اند  فصول مختلف مبحث، حضور در جلسات و تبادل نظر، اعالم نظرات 
این همکاری و احساس مسئولیت ايشان شايسته قدردانی می باشد. همچنین الزم است تا از رياست محترم 
مرکز، رئیس و معاون محترم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و سایر همکاران این دفتر و نیز دبیر محترم کمیته 
تخصصی سپاس گزاری و قدردانی شود. بدون حمايت و همکاری تمام این عزیزان، امکان تدوین مبحث با این 

کیفیت میسر نبود.
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