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دستورالعمل مشترك اجرایی ضوابط ایمنی و آتش نشانی طی چندین جلسه مشترك 

مهندسی توسط نمایندگان گروههاي تخصصی معماري، مکانیک و برق سازمان نظام 

ساختمان استان خوزستان و کارگروه فنی مهندسی پیشگیري ونظارت سازمان آتش 

جا دارد از کلیه همکارانی . نشانی و خدمات ایمنی استان خوزستان تهیه گردیده است

 .که در تهیه این دستورالعمل نهایت همکاري را نمودند تشکر و قدردانی گردد

حاضر از بروز حوادث و صدمات جانی و  امید است با اجراي دستورالعمل مشترك

 .خسارات مالی شهروندان پیشگیري نمائیم
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 : مقدمه -1
... آتش سوزي حادثه ناگواري است که هر روزه بسیاري از ساختمان ها اعم از مجتمع هاي مسکونی، اداري، کارخانجات و      

، رشد جمعیت و  دیگر، از سوي  را به کام خود می کشد و گسترش آن همگام با گسترش صنعت و شهرسازي پیش می رود

یک حادثه آتش سوزي .  مهاجرت به شهرها باعث گسترش شهر و روي آوردن افراد به ساختمان هاي بلند و متراکم می گردد

آمارهاي منتشر شده از سوي . در چنین ساختمان هایی می تواند عواقب وخیم و خسارات جانی فراوانی را به همراه داشته باشد

، مقادیر فراوانی از سرمایه هاي کشور بر اثر سوانحی از قبیل سیل، زلزله و آتش  ی از آن است که ساالنه، حاک مراکز ذي صالح

سوزي از بین می رود و به موازات آن، رقم عمده اي از نیروهاي انسانی و امکانات کشور جذب مناطق آسیب دیده می شود که 

، زندگی  عالوه بر آن. که در اینگونه حوادث جان خود را از دست می دهند، و انسانهاي بی گناهی  به بازسازي فوري نیاز دارند

، عالوه بر بروز  شهري به شیوه امروزي به خصوص در شهرهایی که اغلب بدون رعایت مقررات ایمنی گسترش یافته اند

،  استفاده از مصالح و وسایل سوختیرواج .  مشکالت، تغییرات و تحوالت اساسی در الگوهاي کار و زندگی انسانها گردیده است

، آتش سوزي و  وسعت و ارتفاع بیش از پیش بناها و بسیاري از عوامل دیگر، جملگی باعث افزایش ضریب خطر و متعاقب آن

در عین حال، با نگاهی به شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي می توان دریافت .  گسترش خطرات در ساختمان ها شده است

، همواره سهم چشمگیري از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده و مساله  اري در بخش مسکنکه سرمایه گذ

ایمنی بناها چه از نظر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و چه از دیدگاه حفظ سرمایه هاي ملی کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار 

، تاسیسات مکانیکی و  معماري( ه بخش ضوابط ایمنی ، در س لذا مجموعه ضوابط و مقررات ایمنی آتش نشانی.  است

قانون شهرداریها و همچنین مبحث سوم  55ذیل ماده  14رو به استناد تبصره  از این.  تدوین شده است)  تاسیسات الکتریکی

با توجه و ) حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  112مقررات ملی ساختمان و نشریه 

به مسئولیت سازمان هاي آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در برنامه ریزي جهت ایمن سازي ساختمان ها در 

، جهت پیشگیري از بروز حوادث، صدمات جانی  ، ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل با در نظر گرفتن موارد فوق برابر حریق

 . ان ها الزامیستخسارات مالی شهروندان در ساختم و

،  ، به هیچ وجه جایگزین مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نمی باشد و به صورت خالصه الزم به ذکر است این دستورالعمل

، جهت کسب اطالعات کامل باید به مبحث سوم  به موارد کلی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پرداخته و در کلیه موارد

 . مراجعه شود) یرایشآخرین و(مقررات ملی ساختمان 
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 رات کلیـذکـت
 

 . کلیه ساختمان هایی که از این پس ساخته می شوند باید این دستورالعمل را رعایت نمایند

 ها اجرا شوند و  باید بدون کوچکترین تغییري در شکل و اندازه گیريآتش نشانی  نقشه هاي تایید شده از سوي

در غیر .  ، اصالحات الزم صورت گیرد دریافت دستورالعمل جدیددر صورت مشاهده تخلف در حین اجرا باید با 

 . ها صادر نخواهد شد ، تاییدیه نهایی از سوي سازمان این صورت

  کلیه موارد و نکات دستورالعمل ارائه شده مربوط به نقشه ها که از سوي سازمان آتش نشانی و سازمان نظام

 . کوچکترین تغییري اعمال شود، باید بدون  مهندسی ساختمان صادر می شود

 مکانیک صادر گردیده و هرگونه تغییري در نقشه ها و یا  ، برق دستورالعمل ها با توجه به نقشه هاي معماري ،

 . تغییر در اجرا نیازمند استعالم مجدد از سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد

 بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران و سایر مقررات  گواهی پایان کار،  ، گواهی عدم خالف پروانه ساختمان ،

، بر اساس مفاد این دستور العمل  قانونی با تعهد و مسئولیت فنی و حقوقی مهندسین طراح و ناظر ساختمان

صوص ، استعالم و تایید سازمان آتش نشانی شهرداري در خ ، تایید و صادر می شود و نیاز به اعالم نظر کنترل

 . ضوابط ایمنی براي ساختمان ها می باشد

 نظارت و استعالم در رابطه با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ها، در سازمان آتش نشانی،  هرگونه اعالم نظر ،

 . می باشد و نظارت با نظر مقام مسئول و کارشناسان پیشگیري

  مبحث سوم مقررات ملی  شده استدر هر قسمت این دستورالعمل که اشاره به مبحث سوم مقررات ملی ،

 . می باشد نظرو ویرایش جدید مد 1392، چاپ سال  ، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ساختمان

  تفسیر مقررات یا ارائه ضوابط در موارد ویژه فقط در اختیار نهاد قانونی مسئول 112نشریه  9-1-3-1طبق بند ،

 . دمی باش) و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی(
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 انـوزي در ساختمـآتش ساز ري ـات پیشگیـنک
 بدانند در صورت  یک برنامه واکنش در زمان آتش سوزي تهیه کنید تا همه افرادي که در خانه شما هستند ،

 . وقوع آتش سوزي چگونه باید فرار کنند
 سوزي از آنها فرار  خروجی هاي خانه خود را عاري از موانع حفظ کنید تا افراد بتوانند در صورت وقوع آتش

 . مطمئن شوید که ساکنان می توانند به آسانی کلید درب و پنجره هاي خانه را پیدا کنند.  کنند
 آتش سوزیهاي خانه ها منجر شده اند 59%، حوادث حین آشپزي به بروز  در آشپزخانه خیلی مراقب باشید  .

 . سرپرست در آشپزخانه تنها رها نکنیدهرگز کودکان را بدون 
  خرید  اگر از سرخ کن هاي برقی استفاده نمی کنید.  کنید خیلی مواظب باشید میاگر با روغن داغ آشپزي ،

 . آنها را در دستور کارتان قرار دهید
 مطمئن شوید که روي جاشمعی مناسب و روي یک سطح  هرگز شمع هاي روشن را رها نکنید و بروید ،

 . بل اشتعال قرار داشته باشندمقاوم در برابر حرارت به دور از مواد قا
 مطمئن شوید که ته سیگارها را به طور کامل خاموش کرده باشید و با دقت تمام آنها را دور بیاندازید . 
 می باشد یک دوشاخهبراي ،  ، یک پریز ، به یاد داشته باشید بار اضافی روي پریزهاي برق وارد نکنید . 
 چون می تواند به بروز  روي حالت استندباي یا آماده به کار رها نکنیدهاي برقی را  تلویزیون یا سایر دستگاه ،

، همیشه آنها را خاموش کرده و  هاي برقی خود استفاده نمی کنید اگر از دستگاه.  آتش سوزي منجر شود
 . سیم برقشان را از پریز بکشید

 ب سیگار نکشیدکبریت و فندك ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید و هرگز در تخت خوا . 
  درب ها و پنجره ها به در تمام ساختمان ها به منظور پیشگیري از آتش سوزي یا سرایت و توسعه آن باید

 .طریق درب هاي نیمه باز و درزدار حرارت و آتش به قسمت هاي دیگر سرایت نکندخوبی باز وبسته شوندتا از
 ابل اشتعال در فضاي تنگ موجب گسترش سریع آتش ق، کمبود جا و فشردگی مواد  در انبارها یا کارخانجات

 . سوزي می شود
 باید ماشین آالت و قطعات سنگین در طبقه پایین قرار گیرد تا در  اگر ساختمان کارگاه چند طبقه باشد ،

 . ، قطعات سنگین به طبقات پایین سقوط نکنند موقع بروز حریق که منجر به سستی ساختمان می شود
  داخل ساختمان  قابل اشتعال باید در بیرون ساختمان ها قرار داده شوند و به اندازه مصرفمایعات و گازهاي ،

 . برده شود
  به منظور پیشگیري از خطرات حریق و سرایت آن باید تا حد امکان بین دو ساختمان فاصله کافی وجود

 . الی باشدداشته باشد یا دیوار مجزا ایجاد گردد و پشت دیوارها از مواد قابل اشتعال خ
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 اري ـط معمـضواب -2

 : الزامات مبحث سوم محافظت در مقابل حریق          

می باشد رعایت شرایط ذیل  ه خروج آنها یک پلکان دوربند شدهدر کلیه آپارتمان هاي  مسکونی که را -1
 :  الزامی است 

 )طبقه روي همکف 7 (طبقه نباشد  8بیشتر از حداکثر تعداد طبقات از روي تراز زمین -الف  
 .جز طبقات ساختمان محسوب می گردد ) باالي تراز زمین ( طبقات مشاع و پارکینگ  *   
 .طبقاتی که به صورت دوبلکس طراحی گردیده دو طبقه محسوب می گردد  *   
از تـراز   متـر بـاالتر   1/2حـداکثر  (کف همکـف  ساختمان از روي تراز  تصرفحداکثر ارتفاع کف آخرین طبقه قابل   -ب

 . متر نباشد  23بیشتراز  ) پیاده رو
بیشتر باشد پله هاي سـاختمان   و )روي همکف(طبقه  3در کلیه ساختمان هایی که تعداد طبقات آنها   -2

 .می بایست به صورت دوربند شده طراحی گردد 
ست با موانع میبایتمام پلکان داخلی و خارجی بنا چنانچه به عنوان خروج مورد استفاده قرار میگیرد   -3

سـاعت   و دور بندهاي پلکان باید با ساختاري غیر قابل سـوختن داراي حـداقل دو   حریق دور بندي شوند
 10-8-3اجزاي اصلی سازه اي داخل شفت پلکان باید مطابق با ضوابط بخش . مقاومت در برابر آتش باشند

 . مبحث سوم محافظت شوند
براساس مبحث سوم مقرارت ملی پله هاي باز فلزي موسوم به پلکان فرار به عنوان بخشی از یـک راه    -4

 . خروج الزامی در ساختمان محسوب نمی گردد 
دارند رعایت شـرایط زیـر    داخلی و یا خارجیدر ساختمان هاي مسکونی که یک پلکان دوربند شده   -5

 : الزامی می باشد
متر از تراز زمین براي بـاالترین کـف    23و ارتفاع حداکثر  روي همکف طبقه 6آپارتمان هاي مسکونی با حداکثر  -الف

 .دوربند شده طراحی نمود کان خارجیپلهر طبقه را می توان فقط با یک در واحد مسکونی 2حداکثر قابل تصرف و با 
 روي همکـف  طبقـه  7درکل ساختمان می توان تعداد طبقات را تا حداکثر  سیستم خودبارندهدر صورت استفاده از  : 1تبصره 

 .افزایش داد 
دیـوار خـارجی   ( ایـن ضـلع   و یک ضلع به فضاي خارج باز باشـد  در پلکان دوربند شده خارجی پلکان می بایست از : 2تبصره 
 10/1متر و اکابه اي به ارتفاع  1مترمربع مساحت بوده وتوسط بازشویی به عرض حداقل  5/3بایست حداقل داراي  می )پلکان 

 .متر به حیاط یا معبر ارتباط داشته باشد 
 . و یا فشار مثبت پلکان الزامی نمیباشد در پلکان دوربند شده خارجی ایجاد تهویه مکانیکی البی : 3تبصره  
 . بیشتر نباشدمتر  23از تا پلکان خروج در طبقات زیر تراز تخلیه ي خروج فاصله دسترسی از هر نقطه  : 4تبصره 
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بـراي بـاالترین کـف قابـل      کف همکـف متر از تراز  23طبقه و ارتفاع حداکثر  6آپارتمان هاي مسکونی با حداکثر  -ب
 .  واحد مسکونی در هر طبقه را می توان فقط با یک پلکان داخلی دوربند شده طراحی نمود 4تصرف و با حداکثر 

 . متر نباشد  5/7از  بیشتر فاصله عبوري بین درب هرواحد مسکونی تا پلکان خروج : 1تبصره 
در  ( یـا  و  )کانـال هـواي تـازه و تخلیـه    ( جهت البی جلوي پلکان دوربند شده می بایست سیستم تهویـه مکـانیکی   : 2تبصره 

 . طراحی نمود پلکان فشار مثبت سیستم) کل بنا به سیستم اطفاي حریق خودبارندهصورت تحت پوشش قرار دادن 
طراحی سیستم تهویه مکانیکی البی یا فشار مثبت پلکان در نقشه هاي مکانیک وطراحی سیسـتم بـرق اضـطراري     : 3تبصره 

 . آن در نقشه هاي برق الزامی می باشد 
در صورتی که تمام ساختمان مجهز به سیستم شبکه خودبارنده باشـد مـی تـوان از ایجـاد فشـار مثبـت در پلکـان         : 4تبصره 

 . ال باشد کپاس 90تا حداکثر  25صورت فشارمثبت داخل پلکان باید بین حداقل  استفاده نمود در این
 .ک در نقشه هاي معماري لحاظ گرددداکت تهویه مکانیکی البی و یا فشار مثبت پلکان مطابق جدول پیوست در بخش مکانی: 5تبصره 
 . متر بیشتر نباشد 23فاصله دسترسی از هر نقطه در طبقات زیر تراز تخلیه ي خروج تا پلکان خروج از  : 6تبصره 

طبقه روي تراز زمین بیشـتر باشـد طراحـی دو راه     8آپارتمان هاي مسکونی که تعداد طبقات آنها از  -6
 . خروج دوربند شده الزامی می باشد 

قطر بزرگ ساختمان و در صورتی که کل ساختمان بـه سیسـتم خودبارنـده     نصفاین دو راه خروج با فاصله حداقل  : 1تبصره 
 . قطر بزرگ ساختمان از هم قرار می گیرند  یک سوممجهز باشد به فاصله حداقل 

    .هاي خروج دوربند شده دسترسی داشته باشند  ها می بایست به راه کلیه واحد : 2تبصره 
            خروج از طریق جدولدرمانی و غیره ، تعداد راه هاي , اداري , درکلیه تصرفها شامل تجاري  -7
 همچنین پهناي راه خروج از طریق جدول و) 1-5-6-3( سرانه تصرف از طریق جدول  و) 3-6-3-3-17(
 .محاسبه می گردد  )3-6-6-1(

ایجـاد البـی تهویـه    ،  محافظت پلکان در برابـر دود  در صورت استفاده از البی با تهویه مکانیکی براي -8
 .تجاري و پارکینگ الزامی می باشد , درتمامی طبقات مسکونی 

روهاي متحرك نباید به عنوان جزئی از راه خروج الزامـی بـراي هـیچ     پلکان برقی و پیاده, آسانسورها  -9
 .یک از بخش هاي ساختمان در نظر گرفته شوند 

مبحث سـوم مقـررات ملـی داراي درجـه بنـدي       4-2-3-6-3ساختار کریدورها باید مطابق جدول  -10
 .مقاومت در برابر آتش داشته باشند 

 .متر می باشد  30در بناهاي مسکونی حداکثر فاصله پلکان دوربندشده تا معبر عمومی   -11
 : طراحی گردد در پلکان دوربند شده پله ها می بایست مطابق با مشخصات زیر  -12
 .  سانتی متر می باشد 130سانتی متر و پاگرد پله 120حداقل عرض پله  -الف  
 . اندازه پله ها بدون در نظر گرفتن پیشامدگی عناصر سازه اي شامل تیر و ستون ها  محاسبه می گردد *  
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 . سانتی متر ارتفاع داشته باشد 18سانتی متر عمق و حداکثر  28هرکف پله باید حداقل  -ب  
 . پله بیشتر نباشد  12حداکثر تعداد پله هاي بین دو پاگرد   -ج  
 .متر می باشد  05/2حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها و پاگرد آنها در تمام طول مسیر  -د  

ت مسکونی و براي محافظت آسانسور درمقابل دود وحریق احداث البی جلوي آسانسور در کلیه طبقا  -13
 . الزامی می باشد 80/1 * 40/1حداقل ابعاد  و باپارکینگ ها 

 17-3-3-6-3دارند مطابق با بند ...آموزشی و غیره , تجاري , اري در ساختمان هایی که تصرف هاي اد -14
 .ات ملی حداقل دو راه خروج دوربند شده الزامی می باشد رمبحث سوم مقر

تصرف همکف و اول آنها تجاري و مابقی طبقات مسکونی می باشد راه خـروج  در ساختمان هایی که   -15
 .می بایست به گونه اي طراحی گردد که پلکان مسکونی و تجاري مشترك نباشند 

در ساختمان هایی که تصرف همکف آنها تجاري و مابقی طبقـات مسـکونی مـی باشـد در صـورتی        -16
خارجی  طراحی گردد که حداکثر ارتفاع کف آخـرین طبقـه از    میتوان با یک پلکان دوربند شده داخلی یا

 .متر بیشتر نباشد  23تراز زمین از 
در پارکینگ زیرزمین که امکان تهویه طبیعی وجود ندارد بایدتهویه مکانیکی براي پارکینـگ هـا در    -17

پائین تر قرار دارند نظر گرفته شود الزم به توضیح است در پارکینگ هایی که در زیرزمین دوم ویا درتراز 
 .این مکانیسم اجباري می باشد 

دسترسی مستقیم محافظـت  ) پارکینگ هایی که به حیاط دسترسی ندارند ( در پارکینگ هاي بسته  -18
 .شده از پلکان دوربند شده به معبر الزامی می باشد 

متر باشـد در ایـن صـورت بایـد شـرایط ورود       5/12در صورتی که فاصله حاشیه معبر تا ساختمان بیشتراز   -19
  )متر باشد  5/4متر و ارتفاع ورودي  6حداقل عرض ورودي . (خودروي آتشنشانی در مجموعه وجود داشته باشد 

  متـر و   5/4جهت استقرار ماشین آتشنشانی در اطراف سـاختمان محوطـه اي  بـا فاصـله حـداقل        -20
 . وجود داشته باشدز ساختمان  باید متر ا 10حداکثر 

 .  قرار دادن داکت مکانیک و برق و همچنین منبع و پمپ آب در پلکان دوربند شده مجاز نمی باشد   -21
 اجراي سقف کـاذب  جهت تمامی سقف هاي که عناصر تشکیل دهنده آنها فوم پلی استایرن میباشد -22

 الزامی می باشد با مصالح نسوز 
 . جهت قرارگیري تاسیسات برق و مکانیک در بام احداث اتاق تاسیسات الزامی می باشد – 23
 2درمجتمع هاي مسکونی وسـاختمان هـاي مسـکونی  گـروه      21مبحث  2-2-2-2-21مطابق با بند -24

 .  محل مناسبی براي فرود بالگرد در شرایط اضطراي به منظور امداد رسانی لحاظ گردد 
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  انیکیـات مکـاسیسـط تـضواب -3
 : بخش می باشد 3تاسیسات مکانیکی شامل  ضوابط

 اطفاء حریقسیستم  - 1

 سیستم کنترل دود  – 2
 خاموش کننده هاي دستی -3

 : حریق به شرح ذیل می باشد ءضوابط مربوط به سیستم اطفا 3-1
،  ، سـوله هـا   کارگـاه هـا   ، ، مجتمع هـاي اداري  ، خوابگاه ها ، مسافرخانه ها هتلها ( تجاري هاي مجتمع براي 3-1-1

 . الزامی استبارنده خود شبکه و رایزرتر اجراي) ، آموزشی و تجمعی  مراکز درمانی

مخزن آب آتشنشانی باالي پشت بام نصب شود و در صورت قرار دادن آن در پارکینگ میبایست دیزل ژنراتـور   3-1-2
 اطفاء حریق با طراح تاسیسات برقی هماهنگ شودجهت تامین برق سیستم هت تامین برق در نظر گرفته شود وج

امیزان فایربـاکس  ازیک استفاده دقیقه 15 حداقل براي شانینآتشآب به ازاء هر رایزر 3-1-3  نیـاز  مـورد   ٣٠GPMب
 . باشدمی یترل 2500  )يواحد کت طبقه  6یا يواحد 2 طبقه 5براي( آتشنشانی مخزن حجم حداقل.  است

 جهـت  ییدوتـا  کطرفهیریاز شـ  دی، با مشترك باشد یساختمان با آب آتشنشان یمخزن آب مصرف که یدرصورت 3-1-4
 .مخزن و لوله مکش، استفاده شود نی، ب به مخزن یاز برگشت آب شبکه آتشنشان يریجلوگ

 تخلیـه  سـوپاپ  و شـوند  مـرتبط  هـم  به ینگشیرکوپل با و یابد امتداد بام پشت تا می بایست تر و خشک ررایز 3-1-5
 . گردد نصب

 . اجراء گردد شده طراحی هاي نقشه مطابقمی بایست  نشانی آتش هايررایزلوله آب  سایز 3-1-6

 . کرد وصل هم به را خشک و رایزرتردو شیر یک طرفه استاندارد  نصب با توانمی 3-1-7

  .تامین نماید حداکثر دبی مصرف راپمپ باید ، تر و شبکه بارنده خودکار به هم متصل شوندکه رایزر درصورتی 3-1-8

 انشـعاب  روي بـر  بایـد  ،  )ایستاده لوله سیستم و اسپرینکلر سیستم (مشترك رایزر اجراي و طراحی درصورت 3-1-9
 شیرتسـت  و فلوسـوئیچ  ، فشارسـنج  درجـه  ، طرفـه  یـک  شـیر  ، کنتـرل  شیر ترتیب به طبقه هر در سیستم اسپرینکلر

 . گردد نصب وتخلیه

هـاي   هجعب . شود درنظرگرفته بام و ،پارکینگ طبقات منفی ، طبقات پاگرد براي نشانی آتشهاي آب  جعبه 3-1-10
3آتش نشانی باید شامل یک انشعاب 

لنگ الستیکی نیمه سخت و نازل پاشنده آب جهـت  یاینچ مجهز به شیر قرقره ش 4	

استفاده ساکنین ساختمان و یک انشعاب 
1
، مجهـز بـه شـیر     دیـده  ن و نیروي آمـوزش نشا اینچ جهت استفاده آتش 21

 . انی باشدشن لنگ نواري آتشیاین اتصال باید داراي کوپلینگ مناسب جهت اتصال ش.قطع کن مناسب باشد
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در غیـر اینصـورت   .  نشانی در پاگرد طبقـات بـه شـرط ایزولـه نبـودن پلکـان مجـاز اسـت         نصب جعبه آتش 3-1-11
 . الزام استمجهزشدن طبقات به شبکه خودبارنده 

، لولـه هـا و اتصـاالت بـه      متر، عمومی و خاص 30در ساختمان هاي با ارتفاع بیش از حریق اطفاء درسیستم 3-1-12
در سـاختمان   استفاده شود و همچنـین  جوشی اجراي و 40با رده  درز بدون سیاه ازجنس فوالديکار رفته می بایست 

و اجـرا  و  API5Lفـوالدي سـیاه درزدار    و اتصـاالت  از لولـه استفاده  متر و کاربري مسکونی 30کمتر از  با ارتفاع هاي
 . مجاز می باشدجوشی  بصورت

 . شود نظرگرفته دربیشتر بار 12 کمتر و از بار1پشت اسپرینکلر نباید از  فشار حداقل 3-1-13

 .شود متر بیشتر 3/2وانع نیز نباید از از دیوار یا م متر و 6/4فاصله اسپرینکلرها از یکدیگر نباید از  3-1-14

بیشترین فاصله اسپرینکلرها تا دیوار نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر شود و حـداقل فاصـله    3-1-15
 . است) اینچ 1(میلیمتر  25اسپرینکلرها  از دیوار 

 .شود نصب کننده جدا تیغه اسپرینکلرها بین اینکه مگر باشدمترمی 8/1 اسپرینکلرها بین مجاز فاصله حداقل3-1-16

 و )ایـنچ 1( میلیمتـر  25حـداقل  بایـد  سـقف  و اسـپرینکلر  دفلکتـور  بـین  فاصله ، کننده مسدود غیر سازه در 3-1-17
 .باشد )اینچ12(میلیمتر 300حداکثر

جداول پـیش   « و روش»  محاسبه هیدرولیکی « جهت تعیین سایز لوله هاي سیستم اسپرینکلر از دو روش  3-1-18
به منظـور صـرفه جـویی در هزینـه هـاي اجـرا ، انجـام محاسـبات هیـدرولیکی          . می توان استفاده کرد »  تعیین شده

ارجحیت دارد الزم بذکر است در صورت استفاده از روش هیدرولیکی جهت سـایزینگ لولـه هـاي سیسـتم اسـپرینکلر      
 . ارایه محاسبات هیدرولیکی الزامی است

محل پارك خودرو ها و مسیر هاي تـردد بایـد بطـور کامـل تحـت پوشـش سیسـتم         ،ها  گپارکیندر فضاي  3-1-19
اسپرینکلر قرار بگیرد اجراي یک یا دو اسپرینکلر به ازاي هر خودرو هـاي پارکینـگ اصـولی نبـود و مـی بایسـت تمـام        

 . کامل شبکه بارنده قرار گیردفضاي پارکینگ تحت پوشش 

 .مجهز شود) شیر هیدرانت( ر میبایست به شبکه آتش نشانی محوطه مجتمعات مسکونی محصو 3-1-20

 . می بایست از جعبه هاي آتش نشانی استفاده گرددها جهت پارکینگ باز در مجتمع 3-1-21

مطـابق لیسـت    میبایسـت  پوششهاي ضـد حریـق  و دربهاي ضد حریق،حریق اعالم و ءاطفا سیستم تجهیزات 3-1-22
 . باشند سازمان نظام مهندسی ساختمان استانو آتش نشانیتجهیزات فهرست شده سازمان 

 انشعاب دو حداقل با ) سیامی( نشانی آتش مخصوص اتصال به باید ایستاده لوله 3-1-23
1
بـراي   .گردد مجهز اینچ 22

 تکی انشعاب ازیک می توان وکمتر اینچ 3سایز با لوله هاي ایستاده
1
 . نمود استفاده ینچا  22
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و ضـوابط   اصـول "و یـا کتـاب     NFPAطراحان جهت طراحی شبکه بارنده خودکار می توانند از اسـتاندارد   3-1-24
نوشـته حسـام    "سیسـتمهاي اطفـاء حریـق     "کتاب  و نوشته اردشیر فرشیدیانفر "حریق ساختمان ءهاي اطفاسیستم

 . استفاده نمایند مطابق بندهاي مقررات ملی ساختمان "طاووسی

مـا بایـد توسـط شـرکت هـاي      االز هـا  ساختمان حریق ءو اطفا اعالمسیستم هاي  ء و نگهدارياجرا طراحی ، 3-1-25
اهواز و سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان      کالنشـهر  شـهرداري  نشـانی  معتبر که داراي مجوز از سازمان آتـش 

ماهه توسط همان شرکت ها انجام و صحت عملکـرد سیسـتم هـاي     6انجام شود و بازدیدهاي دوره اي  بوده خوزستان
 . به هر دو سازمان اعالم شود ءو اطفا اعالم

 : ضوابط مربوط به سیستم کنترل دود به شرح ذیل می باشد 3-2

 دوربنـدي مناسب  اي گونه بهمیبایست  ، شوند استفاده خروج عنوان به چنانچه بنا خارجی و داخلی هاي پلکان تمامی
 :ت مجازاس ذیل روشهاي از بایکی دوربند فضاي یاتأمین داخلی پلکان دودبندکردن.  گردند دودبندي و

 . مبحث سوم مقررات ملی رجوع شود 4-5-9-3به بند  : یک بالکن خارجی باز -1
 )در صورتیکه کل بنا تحت پوشش سیستم اطفاي حریق خودبارنده باشد( ایجاد فشار مثبت پلکان دوربند -2
 . تهویه شدهن یک البی میتا -3

 : پلکان دوربند فشارمثبت ایجاد  3-2-1
 ایجـاد  آن از هـدف  و شـده  اجـرا  دهلیزپلکان داخل هواي فشار باالبردن منظور به پلکان مثبت فشار سامانه 3-2-1-1

اخـتالف   جـاد یبـر اسـاس ا   دیمحاسبات سامانه فشار مثبت با . میباشد فرارساکنین منظور به ازدود وعاري محیطی امن
 . شود انجام ، پلکان نسبت به فضاي مجاور زیفشار مناسب در دهل

، بـه جـاي راهکارهـاي     در صورتی که تمام ساختمان مجهز به شبکه خودبارنده خودکار تایید شـده باشـد   3-2-1-2
 . بالکن باز یا البی تهویه شده می توان از سیستم فشار مثبت پلکان دوربند استفاده نمود

 سـازنده  فنـی  مشخصـات  براسـاس  بایـد  ،الکتروموتـوروغیره  فن شامل مثبت فشار سامانه تجهیزات انتخاب 3-2-1-3
 .باشد دارا را فشارمناسب اختالف ایجاد توان شودکه انجام اي گونه به و دبی و فشار ونمودارهاي

 . مجهزباشد بسته شو خود مکانیزم بایدبه دهلیزپلکان هاي درب 3-2-1-4

 . باشد )بام ترجیحاًروي( آزاد درفضاي باید فن نصب محل 3-2-1-5

 باشـدکه  اندازهاي حداکثربه باید مثبت فشار سامانه اندازي راه از پس پلکان باکس داخل هواي فشار مقدار 3-2-1-6
  .بیشترنشود )نیوتن133( درب کردن باز جهت مجاز ازنیروي ، ازطبقات کدام هیچ در پلکان درب بر نیروي وارد
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 شـرط  دو هر یا یک توسط باید آن اندازي راه و بوده حریق اعالم باسامانه ارتباط در باید فشارمثبت سامانه 3-2-1-7
 : ذیل باشد

 )... و اسپرینکلر فلوسوئیچ ، شرطی چند کاشف ، حرارت افزایش سریع نرخ ، دود اثر در ( حریق واعالم کشف سامانه -الف

 )دستی صورت به اندازي راه ( نشانی آتش مخصوص سوئیچ -ب

کف ( پلکان آنها زیکه ارتفاع دهل یهاي مسکون ساختمان ایو  یرمسکونیهاي با کاربري غ در ساختمان 3-2-1-8
به  دیسامانه فشار مثبت با ، باشد یمتر م 23از  شیب )قسمت پلکان نیپلکان تا سقف باالتر قسمت نیتر نییپا

 زیبا ابعاد مناسب به دهل چهیدر کی قی، از طر طبقه دواجرا شده و حداقل در هر ) یکش کانال(ايه صورت شبک
 . پلکان مرتبط گردد

 .درنظر گرفته شود 2000FPMدر طراحی کانال سامانه فشار مثبت پلکان ، سرعت هوا در کانال کمتر از  3-2-1-9
 24حـداکثر  واحـدهاي  تعـداد  و متـر  30از کمتر پلکان دهلیز ارتفاع با مسکونی هاي ساختمان درخصوص 3-2-1-10

 . درنظرگرفت را ذیل جدول در مندرج مقادیر ، سرانگشتی صورت به ، می توان واحد
 

 

 
          واحد 24ریهاي ز متر و ساختمان 30ریهاي ز فن فشار مثبت در پلکان هوادهی تیظرف یسرانگشت ریمقاد             

     

 

  واحد24زیر هاي ساختمان و متر30زیر هاي پلکان در فشارمثبت فن هد مقادیرسرانگشتی

 
 میـزان  بایـد  )کانـال کشـی  ( شـبکه اي  ازروش استفاده درصورت و بوده مستقیم تزریق فن حالت به مربوط جدول دراین مندرج مقادیر*  

 . شود لحاظ درآن نیز ودریچه ها ازکانال ها،اتصاالت ناشی فشار افت
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 : تامین یک البی تهویه شده 3-2-2

 کـار  بـه  شـروع  حریـق  بروز درصورت و  بوده حریق اعالم سامانه با مرتبط باید البی مکانیکی تهویه سامانه 3-2-2-1
 . نماید می
  .شود مجهز تازه هواي تأمین ودریچه اگزاست دریچه به طبقه هر در باید طبقات کلیه ورودي پیش فضاي3-2-2-2

ــرخ 3-2-2-3 ــق ن ــواي تزری ــازه ه ــد ت ــاس بای ــه 60براس ــویض مرتب ــوا تع ــاعت ه ــرخ درس ــواي ون ــت ه  اگزاس
 . گردد محاسبه) ورودي پیش هواي حجم تعویض( درساعت هوا تعویض مرتبه90بایدبراساس

 مقـاوم  بامصـالح  و شـده  طراحـی  مناسب محلی در و مجزا طور به باید اگزاست هواي و تازه هواي کانالهاي 3-2-2-4
 . شوند حفاظت دربرابرحریق

 ) شـود اندازه گیـري می  دریچه ازباالي فاصله ( سقف زیر از سانتیمتري15حداکثر درفاصله باید اگزاست دریچه 3-2-2-5
 . گردد نصب ) شودمی اندازه گیري دریچه زیر از فاصله ( ازکف سانتیمتري15حداکثر بایددرفاصله تازه هواي دریچه و
 

 

 
  یالب هیسامانه تهو هاي چهیها و در اجراي کانال اتیجزئ

  
 درنظر گرفته شود 2000FPMدر کانال کمتر از راحی کانال هواي تازه و اگزاست،سرعت هوادر ط 3-2-2-6
. ســاختمان مراجعــه شـــود   یاطالعــات کامــل، بــه مبحــث ســوم مقــررات ملــ        افــت یجهــت در  3-2-2-7
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 حریق و کنترل دود در تیپ هاي مختلف ساختمانالزامات اجراي سیستم هاي اطفاء  -1-3جدول 
 

 تهویه طبیعی فشار مثبت پله تهویه البی 
مشخصات  

 کـاربـري مسکونـی   ساختمان

طبقه  2طبقه و  1
 روي همکف

 م اطفاي حریق خشک و تر نیاز داردسیست -
خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ نیاز است
در صورتی که ارتفاع کف باالترین طبقه  -

متر باشد پله دوربند  7کمتر از  تصرفقابل 
 .نیاز ندارد

 م اطفاي حریق خشک وترنیاز داردسیست-
خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ نیاز دارد
در صورتی که ارتفاع کف باالترین  -

متر باشد  7کمتر از  تصرفطبقه قابل 
 .پله دوربند نیاز ندارد

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -
خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ نیاز است
در صورتی که ارتفاع کف باالترین طبقه  -

متر باشد پله دوربند  7کمتر از  تصرفقابل 
 .نیاز ندارد

طبقه  6طبقه تا  3
همکف،  روي

تراز بطوریکه 
کف باالترین 

 تصرفطبقه قابل 
از کف همکف 

متر  23کمتر از  
 باشد

سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز  -
 .دارد

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -
 .پارکینگ نیاز است

واحد درهرطبقه  4درصورتیکه حداکثر  -
باشد،حداقل یک پله دوربند و تهویه البی 

 .نیاز دارد

ستم اطفاي حریق خشک و تر سی -
 .نیاز دارد

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -
واحد  4حداکثر  درصورتیکه -

درهرطبقه باشد،حداقل یک پله 
 .دوربند و فشار مثبت پلکان نیاز دارد

سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز  -
 .دارد

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -
 .پارکینگ نیاز است

واحد درهرطبقه  2حداکثر  درصورتیکه -
باشد،حداقل یک پله دوربند خارجی با 

 .تهویه طبیعی نیاز دارد

طبقه روي  7
همکف، بطوریکه 
ترازکف باالترین 

 تصرفطبقه قابل 
از کف همکف 

متر  23کمتر از  
 باشد

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -
 

خودبارنده فقط در طبقات منفی و -
 .استپارکینگ نیاز 

 .حداقل دو پله دوربند و تهویه البی نیاز دارد -
 4درصورتیکه حداکثر - :تبصره

واحددرهرطبقه باشد و کل بنا تحت 
پوشش خودبارنده باشد حداقل یک پله 

 دوربند و تهویه البی نیاز است

سیستم اطفاي حریق خشک و تر  -
 .نیاز دارد

 

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -
 

واحد  4حداکثر درصورتیکه  -
درهرطبقه باشد،حداقل یک پله 

 .دوربند و فشار مثبت پلکان نیاز دارد

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -
 

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -
 .پارکینگ نیاز است

 .نیاز دارد طبیعیپله دوربند و تهویه  2حداقل  -
 2درصورتیکه حداکثر  - :تبصره

باشد و کل بنا تحت پوشش واحددرهرطبقه 
خودبارنده باشد حداقل یک پله دوربند و 

 تهویه طبیعی نیاز است
هایی که ساختمان

کف باالترین تراز
 تصرفطبقه قابل 

از کف همکف 
متر  23بیشتر از  

 باشد

سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز  -
 .دارد

طبقه فقط  10ساختمان هاي کمتر از  -
 .نیاز داردطبقات منفی و پارکینگ 

طبقه و بیشتر کل بنا  10ساختمان هاي  -
 .سیستم خودبارنده نیاز دارد

پله دوربند و تهویه البی نیاز  2حداقل  -
 .دارد

سیستم اطفاي حریق خشک و تر  -
 .نیاز دارد

 
 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -
 

فشار مثبت پله دوربند و  2حداقل  -
 .پلکان نیاز دارد

حریق خشک و تر نیاز  سیستم اطفاي -
 .دارد

طبقه فقط  10ساختمان هاي کمتر از  -
 .طبقات منفی و پارکینگ نیاز دارد

طبقه و بیشتر کل بنا  10ساختمان هاي  -
 .سیستم خودبارنده نیاز دارد

نیاز  طبیعی پله دوربند و تهویه 2حداقل  -
 .دارد
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اريـاربري تجـک  

مشخصات  
 ساختمان

 تهویه طبیعی پلهفشار مثبت  تهویه البی

د مسکونیـمجتمع هاي تجاري بدون واح  

 واحدهاي تجاري

 بالکنبا احتساب 
 مترمربع  80

 .سیستم اطفاي حریق تر نیاز دارد -

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 .سیستم اطفاي حریق تر نیاز دارد -

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 .سیستم اطفاي حریق تر نیاز دارد -

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 

مجتمع هاي 
تجاري با هر تعداد 

 واحد
)3-1-4مطابق بند(  

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -

 .کل بنا سیستم خودبارنده نیاز دارد -

 پله دوربند و تهویه البی نیاز دارد 2حداقل  -

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -

 .کل بنا نیاز است خودبارنده در -

فشار مثبت پله دوربند و 2حداقل  -
 پلکان نیاز دارد

 .سیستم اطفاي حریق خشک و تر نیاز دارد -

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 پله دوربند وتهویه طبیعی نیاز دارد 2حداقل  -

)فقط طبقه همکف تجاري(ا واحد مسکونیـمجتمع هاي تجاري ب  

طبقه مسکونی 1
واحد باالي 

 تجاري

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

 و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است 

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

در صورتی که ارتفاع کف باالترین طبقه  -

 متر باشد پله دوربند  7کمتر از  تصرفقابل 

 نیاز ندارد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

مسکونی و  طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است  و  تجاري

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

در صورتی که ارتفاع کف باالترین  -

متر باشد  7کمتر از  تصرفطبقه قابل 

 نیاز ندارد پله دوربند

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

  و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

در صورتی که ارتفاع کف باالترین طبقه  -

متر باشد پله دوربند  7کمتر از  تصرفقابل 

 نیاز ندارد

طبقه  5طبقه تا  2
باالي واحد 

،  )همکف(تجاري
بطوریکه تراز 
کف باالترین 

 تصرفطبقه قابل 
از کف همکف 

متر  23کمتر از  
 باشد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -
 .طبقات مسکونی نیاز است

  و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 نیاز است پارکینگ

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

واحد درهرطبقه  4درصورتیکه حداکثر  -
حداقل یک پله دوربند و تهویه البی  ، باشد

 .نیاز دارد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -
 .طبقات مسکونی نیاز است

مسکونی و  طبقات سیستم تر در -

 نیاز استپارکینگ   و  تجاري

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

واحد  4درصورتیکه حداکثر -
یک پله  حداقل ، درهرطبقه باشد

 .مثبت پلکان نیاز دارد دوربند و فشار

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -
 .طبقات مسکونی نیاز است

 و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است 

در طبقات منفی و خودبارنده فقط  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

واحد درهرطبقه  2درصورتیکه حداکثر  -
حداقل یک پله دوربند خارجی با  ، باشد

 .تهویه طبیعی نیاز دارد
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مشخصات  
 ساختمان

 تهویه طبیعی فشار مثبت پله   تهویه البی

  
 

باالي طبقه  6
واحد 

،  )همکف(تجاري
بطوریکه تراز 
کف باالترین 

 تصرفطبقه قابل 
از کف همکف 

متر  23کمتر از  
 باشد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

 مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است  و 

خودبارنده فقط در طبقات منفی و  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

دوربند و تهویه البی نیاز  حداقل دو پله -

 .دارد

 در واحد 4درصورتیکه حداکثر - :تبصره

طبقه باشد و کل بنا تحت پوشش  هر

خودبارنده باشد حداقل یک پله دوربند و 

 تهویه البی نیاز است

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

 

مسکونی و   طبقات سیستم تر در -

 نیاز است پارکینگ  و  تجاري

 

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 

واحد  4درصورتیکه حداکثر  -

درهرطبقه باشد،حداقل یک پله 

 .دوربند و فشار مثبت پلکان نیاز دارد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

  و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است

فقط در طبقات منفی و خودبارنده  -

 .پارکینگ و تجاري نیاز است

پله دوربند و تهویه طبیعی نیاز  2حداقل  -

 .دارد

 در واحد 2درصورتیکه حداکثر  - :تبصره

طبقه باشد و کل بنا تحت پوشش  هر

خودبارنده باشد حداقل یک پله دوربند و 

 تهویه طبیعی نیاز است

 
 

ساختمان هایی 
تراز کف که 

باالترین طبقه 
از  تصرفقابل 

کف همکف بیشتر 
متر باشد 23از    

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

  و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است

طبقه فقط  10ساختمان هاي کمتر از  -

نیاز   و پارکینگ و تجاري  طبقات منفی

 .دارد

طبقه و بیشتر کل بنا  10ساختمان هاي  -

 .سیستم خودبارنده نیاز دارد

پله دوربند و تهویه البی نیاز  2حداقل  -

 .دارد

 

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

 

مسکونی و  طبقات سیستم تر در -

 .پارکینگ نیاز است  و  تجاري

 

 .خودبارنده در کل بنا نیاز است -

 

فشار مثبت پله دوربند و  2حداقل  -

 پلکان نیاز دارد

سیستم اطفاي حریق خشک فقط در  -

 .طبقات مسکونی نیاز است

  و  مسکونی و تجاري طبقات سیستم تر در -

 پارکینگ نیاز است

طبقه فقط  10ساختمان هاي کمتر از  -

 .نیاز دارد  طبقات منفی و پارکینگ و تجاري

بیشتر کل بنا طبقه و  10ساختمان هاي  -

 .سیستم خودبارنده نیاز دارد

تهویه طبیعی نیاز  پله دوربند و 2حداقل  -

 .دارد
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 دستی هاي کننده خاموش3-3

 عمومی نکات  1 -3-3

 کننـده  خـاموش  بایـد  احتمـالی،  حریـق  گـروه  و موجود سوختنی مواد نوع به باتوجه ، بنا از هرقسمتی در 3-3-1-1
 .انتخاب و نصب گردد مطابق جدول ذیل مناسب اطفایی باماده دستی

 

 
 خاموش کننده مناسب براساس گروه حریق1-3-3جدول

 
 ) NFPAبر اساس ( .  باشدیم لیمطابق ذ ها قیحر يبند طبقه 3-3-1-2

 کهایو انواع پالست کیچوب، پارچه، کاغذ، الست رینظ ،یمعمول یاز مواد سوختن یناش يها قیحر:  Aگروه  قیحر

 ي، رنگهـا  روغـن  ، ریـ ق ، ینفت يها سیگر ،یسوختن عاتیقابل اشتعال، ما عاتیاز ما یناش يقهایحر:  Bگروه  قیحر
 قابل اشتعال يها و گازها الکل ، یصنعت يها الك ، ها حالل ، یروغن هیپا

 انیجر يدارا یکیالکتر زاتیاز تجه یناش يها قیحر:  Cگروه  قیحر

 ومیتیو ل میسد وم،یرکنیز م،یپتاس وم،یتانیت م،یزیمن رینظ یاز فلزات سوختن یناش يها قیحر:  Dگروه  قیحر

ی روغـن و چربـ   ( يآشـپز  يروغنهـا  يکه حـاو  يا آشپزخانه زاتیو تجه لیاز وسا یناش يها قیحر:  Kگروه  قیحر
 .هستند ) یوانیحو یاهیگ يها
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 : تعدادخاموش کننده ها 3-3-2

 داراي بایـد  ، می باشـد  آنها یاهردوي C یا B کالس بارحریق با تصرف هایی داراي که ساختمانی هرفضاي 3-3-2-1
 C یـا  B کـالس  خاموش کننده هاي به عالوه ساختمان از حفاظت جهت A حریق کالس مناسب خاموش کننده یک

 .آنها باشد یاهردوي
 نیـز  مناسـب  وزن بـا  مسـتقل  A  نـوع  خاموش کننـده  باید ، BC نوع ازخاموش کننده استفاده درصورت 3-3-2-2

 .شود  نصب
 .شود نصب خاموش کننده یک حداقل باید ، ازتصرف درهرطبقه 3-3-2-3

 و شود نصب باید کیلوگرمی 6 خاموش کننده یک واحد، 2 هر ازاي اداري،به و مسکونی درتصرفات 3-3-2-4
 .مترنباشد 23 بیشتراز ، واحد هر نقطه ترین دور از هرخاموش کننده تا فاصله دسترسی حداکثر

 تا دسترسی فاصله حداکثر و شود بایدنصب کیلوگرمی 6 خاموش کننده 2 پارکینگ هاحداقل در 3-3-2-5
 .مترنباشد 11 از بیشتر ، پارکینگ نقطه دورترین هرخاموش کننده از

نشانی و  با نظر کارشناسان آتش خاموش کننده هاو نوع و جانمایی و صنعتی تعداد  تجاري درتصرفات 3-3-2-6
 .گرددخدمات ایمنی تعیین می 

 حداقل  .باشد خروج هاي درب نزدیک ترجیحاً و ازهم مناسب بافاصله باید واحد داخل هاي کننده خاموش 3-3-2-7
 .اشدب  )متر 3 فاصله حداکثر(خروج درب مجاورت در باید ، شود می نصب واحد داخل که هایی کننده ازخاموش عدد یک

 

 خاموش کننده ها جانمایی3-3-3

از  نشانی و خدمات ایمنی تشکارشناسان آ دیساختمان، تابع بازد کیها در  کننده خاموش حیو صح یواقع عیتوز -
. باشدیم رهیموانع و غ ،یدسترس يرهایمس وارها،یها،د شنیپارت شامل آن طیساختمان و در نظر گرفتن تمام شرا

 : باشد لیذ طیشرا يدارا دیها با کننده مکان نصب خاموش حال نیدرع
 شده باشد تیرعا عیدر توز یکپارچگی 
 آنها آسان باشد یدسترس. 
  در مقابل آن در امان باشد زاتیقرار گرفتن تجه ایاز انبار مواد. 
 خروج باشد يرهایدر مجاورت مس. 
 ورود و خروج باشد يها در مجاورت درب. 
 باشد دهیبه آنها به حداقل رس یکیزیامکان وارد آمدن صدمات ف. 
 بارش باران و برف نباشد ایو  دینور خورش میدر مقابل تابش مستق. 
 باشد تیرؤ قابل یسادگ به. 
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 : ضوابط تاسیسات الکتریکی -4
 : هاي کشف و اعالم حریق مطابق جداول زیر انجام شود انتخاب سیستم -4-1

 هاي با کاربري مسکونی ساختمان -4-1-1
آدرس پذیر سیستم سیستم متعارف نوع ساختمان  توضیحات 

 استفاده از سیستم اعالم حریق اختیاري است اختیاري اختیاري از کف زمین  2و  1ساختمان 
طبقه از کف زمین و تا  10تا  و بیشتر  طبقه 3ساختمان 

به پیشنهاد کارگروه فنی مهندسی و  ( واحد  20
 )نشانی کالنشهر اهواز آتشسازمان پیشگیري 

 استفاده از یک نوع سیستم اجباري است اختیاري اجباري

 استفاده از سیستم  آدرس پذیر اجباري است اجباري غیر مجاز واحد و به باال 20ساختمان  
 استفاده از سیستم  آدرس پذیر اجباري است اجباري غیر مجاز متر 5000سقف و یا بیش از  10ساختمان بیش از 

 سایر کاربري ها -4-1-2
 سیستم آدرس پذیر سیستم متعارف ساختماننوع و کاربري 

 گروه ج و د گروه الف و ب ساختمانهاي تجاري
 گروه ج و د گروه الف و ب مسکونی -بجز تجاري .....) اداري، تجاري و تجاري عمومی و (ساختمانهاي مختلط 

 یا گروه دواحد وبه باال و 20 واحد 19تا  مسکونی –ساختمانهاي مختلط تجاري 
 گروه ج و د گروه الف و ب ساختمانهاي اداري

 گروه ج و د گروه الف و ب دانشگاه، دبیرستان، مراکز آموزشی، فنی حرفه اي و پژوهشی
 گروه  ب و ج و د گروه الف  کودکستان و محل نگهداري نوزادان و کودکان

 گروه الف و  ب و ج و د - محل نگهداري معلولین و سالمندان
 12تخت و یا تا  25تا  ، مهمانسراهاي اداري و خوابگاههاي عمومی و زائرسرا خوابگاه دانشجویی،  ، متل هتل

 اتاق
 اتاق به باال 12تخت و یا  25از 

 گروه  ب و ج و د گروه الف  ، گالري و سالن مطالعه  ، کتابخانه نمایشگاه
 گروه  ب و ج و د گروه الف  ...قانونی و ، پزشکی  ، کلینیک مراکز درمانی بدون تخت بستري از قبیل درمانگاه
 گروه الف و  ب و ج و د - ...، دارالشفاء  ، کلینیک ، زایشگاه مراکز درمانی با تخت بستري از قبیل بیمارستان

 گروه  ب و ج و د گروه الف هتل آپارتمان
 ب و ج و د  گروه گروه الف ، موزه و محل نگهداري آثار هنري و باستانی ساختمانهاي باستانی

 گروه  ب و ج و د گروه الف ، سینما و محل هاي تجمع عمومی ، تاتر تاالرهاي پذیرایی
( ، گلخانه  ، حمام عمومی ، سونا ، استخر ساختمانهاي عمومی از قبیل سالن و محل هاي ورزشی

 )بجز سالن چند منظوره 
 گروه ج و د گروه الف و ب

 با نظر کارفرما ج و د گروه الف و  ب و جایگاه عرضه سوخت
 گروه  د گروه الف و ب و ج انبارها و سردخانه ها

 گروه الف و  ب و ج و د - انبارهاي سوخت
 گروه الف و  ب و ج و د - پارکینگ مسقف

 گروه الف و  ب و ج و د - سالن انتظار و سالن داخلی فرودگاه
 ب و ج و د  گروه الف و - مراکز انتظامی و محل هاي وابسته به آنها

 گروه ج و د گروه الف و ب مراکز مذهبی از قبیل مساجد، حسینیه، دارالقران، حوزه هاي علمیه، مصلی، کلیسا

 .گروه بندي هاي الف ، ب ، ج و د بر پایه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبقه بندي شده است  : 1توجه 

طبقه از  5ها و بناهاي مسکونی کمتر از  در ساختمان) به اختصار سیستم اعالم حریق ( اجراي سیستم کشف و اعالم حریق    : 2توجه 
اري بوده ولی توصیه میگردد این بناها به لحاظ تامین شرایط ایمنی و حفاظت از جان و سرمایه شهروندان، نسبت به اجراي جبتراز صفر ا

 .اقدام نمایندسیستم هاي اعالم حریق 
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 .الزامی استهاي تجاري  کلیه ساختماندر سیستم اعالم حریق نصب  -4-1-3
مسکونی نیاز به سیستم اعالم حریق دارند و میبایست این -هاي با کاربري مختلط تجاري کلیه ساختمان -4-1-4

 .سیستم به صورت یکپارچه و یا مرتبط انتخاب، طراحی و نصب گردد
تجاري هر کدام داراي یک سیستم اعالم حریق مستقل باشند و در پاساژ ها از یک سیستم اعالم واحد هاي  -4-1-5

 .حریق مرکزي استفاده شود
با تشخیص و اعالم مهندس طراح تاسیسات مکانیک و جداول الزامات سیستم اطفاء حریق در بخش ضوابط  -4-1-6

برق اضطراري و ایمنی جهت تجهیزات مکانیکی مرتبط  تاسیسات مکانیکی همین تفاهم نامه، میبایست تامین نیروي
، حداقل یک دستگاه  ، دمپر و پرده هاي دود از قبیل پمپهاي آب سیستم اطفاء و فن هاي فشار مثبت و منفی

، در طرح تاسیسات برقی توسط .... و   آسانسور و پله هاي برقی و روشنایی عمومی در پله ها و راهروهاي خروج
 .برق گنجانده شودمهندس طراح 

مکانیکی بند فوق در زمان وقوع حریق الزم  تجهیزاتدر سیستمهاي متعارف و آدرس پذیر جهت فرمان  -4-1-7
 .است کابل فرمان مناسب از مرکز اعالم حریق  به تابلو برق تغدیه تاسیسات مکانیک در طرح برق گنجانده شود

 .ي برقی به سمت خروج فعال شونددر زمان وقوع حریق الزم است کلیه پله ها -4-1-8

 )زون( مناطق تحت پوشش سیستم اعالم حریق   -4-2

و اهمیت  هادر هر ساختمان منطقه بندي و یا زون بندي حریق باید بر اساس کاربري و مساحت فضاها، اتاق -4-2-1
ارد مرتبط وغیره و بر اساس م، مقاومت در مقابل حریق و  کاربرد آن ناحیه در کل ساختمان یا میزان پایداري ، آنها

درمقررات ملی ساختمان انجام گیرد و طراحی سیستم اعالم حریق و منطقه بندي سیستم نیز از منطقه بندي فوق 
 . الذکر تبعیت خواهد کرد

به قسمت یا بخشی از کل ساختمان حفاظت شده اطالق می گردد که در صورت بروز منطقه یا زون کشف  -4-2-2
، توسط نشانگرهاي سیستم کشف و اعالم حریق و به صورت مجزاء از نشانگر قسمت هاي دیگر  قسمتدر آن  حریق

 . می گردد مشخص
زون کشف معموال تحت پوشش تعدادي شستی هاي اعالم حریق و یا کاشف هاي خودکار حریق قرار  -4-2-3

اء حریق بصورت جداگانه نشان داده می شود که به منظور موقعیت یابی حریق، تخلیه سریع ساختمان و اطف گرفته
 . می شود

 . متر مربع بیشتر باشد 2000از  هر منطقه در سیستم هاي اعالم حریق نبایدمساحت  -4-2-4
بایستی هر زون به یک طبقه متر مربع باشد،  300مساحت کل طبقات ساختمان بیشتر از  عمجموچنانچه  -4-2-5

 . محدود گردد
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به منظور شناسایی و کاهش متر باشد و  60براي پیدا کردن محل حریق نباید بیشتر ازمسیر جستجو طول  -4-2-6
 است، زمان دسترسی به محل حریق در بناهایی که تعداد زیادي مناطق کوچک مشابه در طول یک مسیر قرار گرفته

 . می توان از چراغهاي نشانگربه منظور شناسایی محل حریق استفاده گردد
 کاشفدر موتورخانه یک و  .شستی اعالم حریق در هر پاگرد است ودود  کاشفزون راه پله شامل یک  -4-2-7

نصب و به زون راه پله متصل  کاشف دودباالي چاهک آسانسور زیر دال بتنی یک  در و ،ترکیبی و شستی اعالم حریق
 . می شود

که شستی آن در هر طبقه و در مسیر پله فرار می بایست براي پله فرار یک زون مجزا در نظر گرفته شود  -4-2-8
 . گیرد

بهترین مکان نصب تابلوي اعالم حریق در نزدیکی ورودي ساختمان است به نحوي که براحتی و بدون   -4-2-9
 . آتش نشانی باشد ینمانع مورد رویت عموم و خصوصاً مامور

 . باشد قرار دادن داکت برق در پله دوربند مجاز نمی -4-2-10
 . باشد عبور هرنوع سیم و کابل برق بین البی آسانسور و پله دوربند در طبقات مجاز نمی -4-2-11
رسم شده، تعداد زون هاي آن و نیز محل ) F.A.C(الزم است در پالنی که سیستم اعالم حریق مرکزي  -4-2-12

 . کاربردي هر زون تعریف شود
 .انباري هاي بام داراي زون مستقل باشد و اضافه شودارکینگ به زون پارکینگ هاي داخل پانباری -4-2-13
 : ، کاشف، شستی، آژیر ، فالشرها و سایر تجهیزات اعالم حریق)پنل(معیار انتخاب و نصب دستگاه  -4-3
و ) از نوع مقاوم در برابر حرارت ( میلیمتر مربع  5/1ها، آژیرها و شستی ها با مقطع  کابلهاي ارتباطی کاشف-4-3-1

 .تعداد رشته مورد نیاز مطابق طرح انتخاب گردد
در صورت روکار بودن سیم کشی سیستم اعالم حریق . کابل باید یک تکه و در لوله مستقل و مجزا باشد-4-3-2

 . ب گرددباید از لوله ي فلزي استفاده نمود و از کاربرد داکت هاي پالستیکی اجتنا
، روشنایی کافی وجود داشته ودرهنگام قطع برق از  ضرورت دارد در محل نصب پنل اعالم حریق مرکزي -4-3-3

 . شرایط روشنایی اضطراري یا ایمنی تامین شود
پنل اعالم حریق باید به منبع تغذیه و شارژ مجهز بوده و محاسبه ظرفیت باطري دستگاه باید به گونه اي -4-3-4

 30ساعت فعال بوده و شدت جریان الزم را براي حداقل  24باشد که سیستم در زمان قطع برق به مدت حداقل 
 .دقیقه آژیر و فالشرها تامین نماید

 . متصل شود زمین کهشب پنل اعالم حریق باید به -4-3-5

 .متر باشد 7/1ارتفاع نصب پنل اعالم حریق میبایست از کف تمام شده تا صفحه نمایش آن  -4-3-6
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 .شستی اعالم حریق باید به گونه اي نصب گردد که به آسانی قابل دید باشد  -4-3-7

 .کف نصب شوند زا)  (٢٠-, ٢٠+   ١٤٠cmشستی اعالم حریق در حالت معمولی در ارتفاع نصب  -4-3-8

 15بین ک در راهرو هاي پرتردد و باریو  متر 45تا  30فاصله شستی ها در راهرو هاي پهن و کم تردد بین  -4-3-9
 .متر 25تا 
 .نصب شستی اعالم حریق الزامی استورودي راه پله، بدر محل ورودي رمپ و دردرزیرزمین ها و -4-3-10
 متر20نباید بیش از  فرد جهت رسیدن به شستی طی می کنددر فضاي سوله حداکثر فاصله پیمایشی که  -4-3-11

 . باشد
 .متر می باشد 5/7شعاع پوشش کاشف دودي روي سقف صاف بدون مانع  -4-3-12
سایر بایست از  و جهت نصب فضاهاي با ارتفاع بیشتر میمتر 5/10حداکثر ارتفاع نصب کاشفهاي دودي -4-3-13

 .استفاده نمود) BEAM DETECTOR   (کاشفهاي دودي دیگر مانند کاشف نوري خطی 
برحسب مکان و آرایش ( متر  10/6کاشف دودي از یکدیگر بر روي سقف هاي بدون مانع  حداکثر فاصله  -4-3-14

 .است) نصب
متر و از آبفشانهاي اطفا حریق  1متر، از دریچه هاي هوا  5/0حداقل فاصله نصب کاشفهاي دودي از دیوار  -4-3-15
)SPRINKLER (6/0 متر در نظر گرفته شود. 

 .متر است 5/1 حداکثر فاصله کاشفهاي دودي از بازشوي آسانسورها و یا شفت -4-3-16
، نصب کاشف هاي دودي  در صورتیکه به منظور تهویه مطبوع از دستگاه هواساز استفاده شده باشد -4-3-17

 .الزامی است) کانالی(داکتی 
متر از یکدیگر بر  7متر و حداکثر فاصله 3/5شعاع پوشش کاشف حرارتی روي سقف صاف بدون مانع  -4-3-18

 .حسب مکان و آرایش نصب می باشد
در مکان هایی که در حالت کارکرد عادي احتمال وجود دود می باشد می بایست از کاشف هاي حرارتی  -4-3-19

 در صورتی که در فضاهاي مذکور احتمال تغییرات ناگهانی دما وجود ندارد میبایست از کاشف حرارتی ،نمود استفاده
 . افزایشی استفاده گردد

جهت فضاهاي پارکینگ، رختشوي خانه و اتاق دیزل می بایست از کاشف هاي حرارتی افزایشی استفاده  -4-3-20
 .شود

 . متر میباشد 9متر و  5/7بر اساس کالس حساسیت حداکثر ارتفاع نصب کاشف هاي حرارتی  -4-3-21
 .متر است 5/0حداقل فاصله نصب کاشف هاي حرارتی از دیوار  -4-3-22
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هاي دوکاناله در هتل ها و ساختمان هاي مسکونی خوب ولی براي مکان هاي صنعتی  کاشفاستفاده از  -4-3-23
 .مجزا استفاده نمودمتناسب و هاي  کاشفالزم است از 

  ) BEAMDETECTOR(  با توجه به ارتفاع در سوله هاي صنعتی از انواع کاشف هاي خطی نوري -4-3-24
 .استفاده شود

در و  ندارد کاشفولی فضاي راهرو نیازي به . دودي باشد کاشفالزم است کلیه اتاق خواب ها داراي  -4-3-25
 . دودي نصب شود کاشفیک بهتر است  برق  هايمجاورت تابلو 

 Linear Heat(ردیاب حرارتی کابل  کاشفالزم است از  و سینی هاي محتوي کابل برقهاي در رایزر  -4-3-26

Detector ( استفاده شوددر یک زون مستقل . 
و سقفهاي کاذب با ریسک حریق باال استفاده باشند،  ٨٠cm سقف و کف کاذب که داراي ارتفاع بیش از  -4-3-27

 . سرویس و نگهداري الزامی استبا تامین شرایط از کاشف حریق 
مجزا لحاظ  کاشف حریقباشد، باید براي آن  ٣٠cmاگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از  -4-3-28

  . نمود
 . فضا در نظر گرفتمجزا براي هر حریق کاشفباشد الزم است  ٣٠cmاگر ارتفاع گچبري سقف بیش از  -4-3-29

و فضاهاي بسته نیاز به استفاده از  )از قبیل وید سقف و یا کف( دسترسیجهت فضاهاي غیر قابل  -4-3-30
 هايغنشانگر می باشد، شایان ذکر است که می توان در سیستم هاي اعالم حریق آدرس پذیر از این چرا هايغچرا

 .نظر کرد نشانگر صرف
، الزم است  در واحد مسکونی باشددر صورتیکه انبار ، باشند حریق کاشفکلیه انبار ها می بایست داراي  -4-3-31

 . دودي براي آن در نظر گرفت کاشفیک 
دودي و باالي درب آن  کاشف، داخل هر انباري یک  براي انبار هاي موجود در پارکینگ یا در محل بام -4-3-32

 . یک نشانگر نصب شود
 . در هر طبقه یک آژیر و فالشر  جهت اعالم و هشدار حریق الزم است -4-3-33

 75حریق نباید کمتر از  اعالم آژیرصوتی ها سطح فشار  طبق استاندارد در باالي  سر تخت خواب اتاق -4-3-34
 . ، در اینصورت باید از کاشف هاي مجهز به آالرم صوتی استفاده شود دسیبل باشد

 .متر باالتر از کف تمام شده است 1/2ارتفاع نصب ادوات دیداري و شنیداري حداقل  -4-3-35
دسیبل و یا مکانهایی که در حالت کارکرد  90در فضاهاي خاص یا محیط هایی با نویز زمینه بیش از  -4-3-36

 .عادي از وسایل حفاظت شنوایی به کار برده میشود استفاده از اعالم کننده دیداري مانند فالشر ضرورت دارد
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ي مدار جداگانه یکی شامل زیرزمین و همکف و دیگري شامل راهروها 2آژیر هاي اعالم حریق در  -4-3-37

 .و بام انجام شودطبقات 
 . در انتهاي مسیر آژیر ها مقاومت پایان خط در نظر گرفته شود -4-3-38
حریق چشمک زن به رنگ قرمز در محل باالي درب ورودي اصلی ساختمان  مالزم است یک چراغ اعال -4-3-39

 . مسکونی و تجاري نصب گردد
تعداد کاشف هاي حریق در هر منطقه از سیستم اعالم حریق متعارف بر اساس نظر طراح مطابق با  -4-3-40

 . مشخصات فنی سازنده محصول لحاظ گردد
 .عدد می باشد 4حداکثر تعداد لوپ در سیستم آدرس پذیر  -4-3-41
 512در یک مرکز اعالم حریق با کنترل نرم افزاري نباید از ) کاشف و شستی اعالم حریق(تعداد المان  -4-3-42

 . قطعه تجاوز کند
 . در سیستم آدرس پذیر نمی توان مسیر رفت و برگشت را درون یک لوله قرار داد -4-3-43
م آدرس پذیر الکاربري و تصرفات ترکیبی و گسترده در صورتی که از سیستم اعدر ساختمان هایی با  -4-3-44

گردد می توان جهت هر قسمت به صورت مستقل پنل اعالم حریقی لحاظ شود و امکان ارتباط با یکدیگر  استفاده
در نظر گرفته شود، در صورت استفاده از یک پنل مرکزي جهت کل بنا ترجیحاً در ورودي هر قسمت  )شدن شبکه(

 . جهت کنترل دقیق تر از پنل تکرارکننده استفاده گردد
نشانی  صالح که داراي تاییدیه از سازمان آتش سیستم هاي کشف و اعالم حریق باید توسط مجریان ذي -4-3-45

ساختمان و اتحادیه صنف مربوط می باشد اجراء گردد تا نسبت به رعایت ضوابط و نظام مهندسی  ، سازمان
 . استانداردها درسیستم کشف و اعالم حریق متعهد باشد

مجریان سیستم اعالم حریق باید پیش بینی هاي الزم جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداري ساالنه را  -4-3-46
آموزش هاي الزم را به لحاظ بهره برداري و راهبري سیستم به بهره بردار ارائه رفته و باید گدر اجراي سیستم در نظر 

 .نمایند
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 : مقاومت اجزاي  سازه ايضوابط -5
مقاومت در برابر آتش اجزاي سازه اي تنها براي ساختمان مقررات ملی ساختمان  3مطابق مبحث  5-1

 : هاي زیر اجباري می باشد
، بازي و سرگرمی ، رستوران ساختمان هاي داراي فضاي تجاري ( یا تجمعی  ساختمان هاي با کاربري تجاري –الف 

 ) ...، مجموعه هاي غذاخوري ، سینما ، 
 ساختمان هاي بلند مرتبه  -ب

 ساختمان هاي با تصرف درمانی و مراقبتی -پ
 ساختمان هاي  آموزشی و نیز کلیه مراکز و موسسات آموزشی در هر رده سنی -ت
 هتل و مسافرخانه انندمسکونی موقت مساختمان هاي با تصرف  -ث
 يمخابرات و ساختمان هایی که براي امدادمراکز حساس و ساختمان هاي مهم دولتی مانند نیروگاه ها ، مراکز  -ج

 .نجات در همگام بحران مورد نیاز هستند
قانونی صدور پروانه و کنترل ساختمان که در مرحله صدور پروانه براي سایر ساختمان ها بنا به تشخیص مرجع  -چ

 . یا نماینده قانونی وي ابالغ شده باشدبه کارفرما طرح به صورت کتبی 
  




