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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان  
بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348و مصنفان مصوب سـال  
یـا   اسـتفاده از کـل  هـر گونـه    لـذا . باشد متعلق به نشر نوآور می

، اسـکن ، فتـوکپی ، قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ  
هــر نــوع انتشــار بــه صــورت ، نشــر الکترونیکــی، بــرداري عکــس
فیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و     ، دي وي دي، دي سی، اینترنتی

غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام   
 .گیرند میاست و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار 

 
 
 
 

 .و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات 
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هاي این انتشـارات، بـه استحضـارتان مـی    ر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتابنش

سـازي و نشـر   هاي مختلف آمـاده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه
کـار بسـته  گرامی بهکتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ 

هاي استاندارد یـک کتـاب خـوب، هـم از نظـر      اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقلاند و تالش کرده
 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

ي با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد هاي این انتشارات براي ارائۀ اثررغم تمامی تالشوجود، علیبااین
دیگـر، ایـن   نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي    توان الزاماً مبـرّا از  و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی  انتشارت بنابه تعهدات حرفه
هـاي  ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب  هر طریق ممکن، بهدارد از 

 هاي بعدي رفع نماید.ها و ویرایشها را در چاپمنتشرة خود آگاه شده و آن
 که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقصراستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتیلذا دراین  

اید و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،   پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

ایـد، لطـف کـرده    ي یادداشت نمودهاارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه
عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه    ها و ویرایشتا این موارد بررسی شده و در چاپ
 ی، شکلی و ساختاري آن گردد.پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیف

منظور نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به
که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،    تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة شناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالحرسم ادب و قدرمتناسب با میزان اصالحات، به
نمایـد، و  عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی    آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود.که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر میدرصورتی
کارهـاي شـما   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  یدهمچنین نشر نوآور و پد

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         
 نمایند.استقبال می
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مقدمه
 
 

ساختمان، جهت ارائه الزامات و ضوابط واحد در سـطح کشـور    یمباحث مقررات مل
االجـرا در   الزم نیمباحث بعنوان قوان نیساختمان است. ا ينظارت و اجرا ،یطراح يبرا

داشـته و   یجنبـه حقـوق   زیـ مباحـث ن  نیـ ر ارو متن ارائه شده د نیباشند از ا یکشور م
مباحـث   نیـ مباحث وجود ندارد لذا متـون ا  نیادر قالب  یلیتکم حاتیامکان ارائه توض

 ریامکانپـذ  یمباحـث بـه سـادگ    نیـ بوده و درك مطالـب ارائـه شـده در ا    نینسبتا سنگ
 دایـ نمـود پ  شـتر یمبحث سـوم ب  دیجد شیرایموضوع در مورد و نیا باشد، خصوصاً ینم

 ه است.کرد
 یقبلـ  شیرایـ سـاختمان نسـبت بـه و    یمبحـث سـوم مقـررات ملـ     دیـ جد شیرایو
ها  ياز جمله در خصوص نازك کار دیالزامات جد شیرایو نیتر شده است. در ا یتخصص

 نیـ مختلـف ا  ياست. مطالب ارائه شده در فصلها دهیو مقاومت اجزا ساختمان ارائه گرد
ارائـه شـده در    يهـا  یبه ارجاع ده جها با توباشند لذ یوابسته م گریمبحث کامال به همد

 دیـ با زیـ فصول ن ریمبحث، مطالعه سا نیدرك درست هر فصل از ا يمختلف برا يها بند
مهندسان  يمبحث برا نیا حیامر مطالعه و درك صح نی. بخاطر همردیهمزمان انجام گ

 تالزاماو  یدرك مباحث فن س،یمشکل و زمان بر است با توجه به تجربه چند ساله تدر
 حاتیو توضـ  ریو ارائه تصو یمبان حیکه مطالب همراه با تشر یدر صورت نیمهندس يبرا

کتاب بـه همـراه الزامـات مبحـث سـوم       نیگردد. در ا یتر م ساده اریباشد، بس يکاربرد
ـ  يبـا اسـتناد بـه اسـتانداردها     یلیتکم حاتیساختمان، توض یمقررات مل و  یالمللـ  نیب

 ئه شده است. ارا یداخل ينامه ها نییآ
سـاختمان،   یمبحـث سـوم مقـررات ملـ     يکتاب ضـمن ارائـه کامـل بنـدها     نیا در
بـا   یلـ یتکم حاتیاسـت. توضـ   دهیو نکات مربوط به آن بند ارائه گرد یلیتکم حاتیتوض

 نیمهندسـ  يباشـد کـه درك آن را بـرا    یهمـراه مـ   اگرامهـا یو د ریزبان ساده و با تصاو
 بند مورد نظر ارائه شده است.  يابر يکاربرد يا. در ادامه مثالهدینما یتر م ساده
 ریامکانپـذ  نیمهندسـ  يتر الزامات مبحث سـوم بـرا   کتاب درك ساده نیمطالعه ا با

و کارشـناس   ینظـام مهندسـ   يداوطلبـان آزمونهـا   يکتاب برا نیگردد. لذا مطالعه ا یم
 .گردد یم هیتوص يطراح، ناظر و مجر نیمهندس نیهمچن يدادگستر یرسم
مـؤثر واقـع    نیمهندسـ  یکمک به ارتقاء توان علم ياثر در راستا نیاست که ا دیام
 گردد.

 
 اتیب يمهد 

 Info@noavarpub.com



 
 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان 

 

منحصـراً متعلّـق بـه    ، براي ناشر محفوظ و 1350نامۀ اجرایی آن مصوب و آیین 1348 مصوب سال
نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از   کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،       کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن،  

وي دي، فـیلم، فایـل    صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي   برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه عکس
دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و  شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند.قرار می ضاییپیگرد قانونی و قاست، و متخلّفین تحت 
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد ایـن با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر سایتی چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی
تب نشر نوآور را در سایت اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن ک

خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، کـه  
پردازنـد،  ها مـی مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

ار از نظر قـانونی غیرمجـاز و   شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کبررسی و درصورت مشخص 
باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجـع قـانونی، اقـدام بـه     (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتا
اقـدامات قضـایی، خاطیـان را     مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحـل قـانونی و  

قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّـف اخـذ    پیگرد قانونی و قضاییمورد 
 گردد.می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ       همچنین درصورتی
رسـانی  نمایـد، ضـمن اطـالع    ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن   

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   
اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       

 نماید.استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
 یه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، ته

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    

 66484191 -2يهـا هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره     مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 
 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

بـه ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 
 عمل آید، نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.و نیز به        



 فصل اول
 کلیات

 یف تعار 3-1-1
یک گشودگی قائم و باز کـه دو یـا چنـد     :آتریوم

سـازد و در انتهـاي    را به یک دیگر مـرتبط مـی   طبقه
 ی به غیـر از پلکـان  باالیی آن بسته است. این گشودگ

ــورها  ــته، آسانس ــا،  دوربس ــورها، باالبره ــاه آسانس ، چ
تأسیسات برقی، مکـانیکی یـا سـایر تجهیـزات اسـت.      
طبقاتی که در این تعریف به وسـیله آتریـوم بـه هـم     

 شوند، شامل بالکنهـاي موجـود در تصـرف    می مرتبط
 ه نیست.تجمعی یا میان طبق

 
 
 
 

 
توان تلفیقی از البی و پاسـیو در نظـر گرفـت کـه ارتبـاط بصـري، تهویـه و گاهـا امکـان           می آتریوم را

 کند. می دسترسی بین طبقات با استفاده از راه پله یا آسانسور فراهم

 ه، ساختمان و محتویـات درون آتشی است که از کنترل خارج شده و براي موجود زند :يسوز آتش

و خطرناك است. در این مبحث، براي اختصار و یا براي روانی بهتر متن، در برخـی قسـمتها   آور  آن زیان
 استفاده شده است. »آتش سوزي«یا  »حریق«به جاي  »آتش«از واژه 

، که بـراي  12055د ملی ایران شماره زمان مطابق استاندار -منحنی استاندارد دما :آتش، استاندارد
 مقررات منظور ازکند. در این  می مشخص مقاومت در برابر آتشهاي  دما بر حسب زمان را براي آزمایش

آتش استاندارد عمدتًا آتش اسـتاندارد سـلولزي اسـت و چنانچـه اسـتانداردهاي دیگـري (ماننـد آتـش         
 تونل) مورد نظر باشد، تصریح خواهد شد. هیدروکربنی یا منحنی

 
به تصویب رسـیده   1388در سه بخش و در سال  "مقاومت در برابر آتش"با عنوان  12055استاندارد 

ه در باشد که در ادامه نمودار ذکـر شـد   می دما بر اساس زمان زمان بیانگر تغییرات -است. منحنی دما
 استاندارد مورد اشاره ارائه گردیده است.

 آتریوم-1-1تصویر 
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 زمان-دماهاي  منحنی -1-1-3جدول 

 
استاندارد ویژه براي تعیین مقاومت و رفتار اعضـاء  هاي  آزمایش یا آزمایش :آزمایش آتش استاندارد
واکنش در برابر «آتش عمدتا شامل دو گروه اصلی هاي  ش، آزمایيسوز آتش و اجزاي ساختمانی در برابر

 شود. می »مقاومت در برابر آتش«و  »آتش
چند بـام بـا   هایی  تراز متوسط باالترین بام. در ساختمان فاصله قائم تراز متوسط زمین تا :ارتفاع ساختمان

 شود. می ت، ارتفاع ساختمان برابر با ارتفاع متوسط باالترین بام در نظر گرفتهمتفاوت اسهاي  ارتفاع

 
 

 ساختمان و ارتفاع طبقهنحوه محاسبه ارتفاع  -2-1تصویر 
 

 است.  ترتا روي کف تمام شده طبقه باال فاصله قائم از روي کف تمام شده یک طبقه :ارتفاع طبقه
کـف تمـام نشـده متوسـط سـطح بـام        آن طبقـه تـا  که تمام شـده   اصلا، حد فنخر بآ رتفاع طبقها
 باشد.   می اختمانس

 
 هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد.   :فزایش بناا
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شود که در این مبحـث   می براي افزایش سطح در نظر گرفتهغالبا ه افزایش بنا نکته قابل ذکر اینکه واژ

 افزایش حجم را نیز به عنوان افزایش بنا در نظر گرفته است.

 دهند.   انتقال میها  اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده :عضاي باربرا
 شود.  می ساختمان یا بخشی از آن، براي آنها طراحی تعداد افرادي که راه خروج :تصرف بار
 اتاقک یک سکویی که به مکانیسم باال و پائین رفتن در مسیر قائم و ثابت مجهز باشد.   :البربا
 وانین گذشته اجرا و تکمیل شده است. بنایی که مطابق مقررات و ق :ناي موجودب
شخصـی اختصـاص   هـاي   یک ساختمان یا بخشی از آن، که به پارك کـردن اتومبیـل   :رکینگ بازپا

فته و داراي شرایط زیر اسـت: بـراي تهویـه طبیعـی پارکینـگ، حـداقل دو سـمت خـارجی آن داراي         یا
 20گشودگیهاي خارجی حداقل برابـر   مجموع مساحت بقهشوهایی با توزیع یکنواخت است. در هر طباز

رجی نیز خا درصد مساحت کلی دیوارهاي پیرامونی پارکینگ در همان طبقه و مجموع طولی بازشوهاي
نـین  همچدرصـد طـول کـل دیوارهـاي پیرامـونی پارکینـگ در آن طبقـه باشـد.          40دست کم برابر با 
 درصد گشودگی با توزیع یکنواخت باشد. 20پارکینگ باید داراي حداقل  دیوارهاي داخلی

 
 از پارکینگ بازاي  نمونه -3-1تصویر 

 شود. می به هر پارکینگی که باز نباشد، پارکینگ بسته گفته :کینگ بستهپار
ده راننبوده و خودروها بدون حضور  شود که فاقد طبقه می به پارکینگهایی اطالق :کینگ مکانیزهپار

 گیرند.   می و به وسیله تجهیزات مکانیزه کنترل و در محل خود جاي
 تغییر در تراز ارتفاع، شامل یک یا چند مرتبه صعود.  :پله
، شامل تعدادي پله با پا گردها و سکوهاي الزم، که رفت و آمـد  ی از مجموعه راه خروجبخش :انکلپ

 کند. می پذیر به طبقه دیگر را بدون تداخلی و برخورد با مانع امکان که طبقه
 

 
بـه همـراه    3-4-6-3الزامات مربوط به تناسبات ابعاد پله، نـرده محـافظ، میلـه دسـتگرد و در بخـش      

 تصاویر شرح داده شده است. 



 حث سوم مقررات ملی ساختمان، حفاظت ساختمانها در مقابل حریقمب شرح تفصیلی بر 16  

 پلکانی که حداقل یک طرف آن به جز بخشـهاي الزم بـراي ایسـتادگی و حفاظـت،     خارجی: انپلک
   باشد. یا معبر عمومی فضاهاي باز مجاور باید حیاط است.

ت که در مسیر حرکت افراد پیاده جهت بـاال یـا پـایین بـردن آنهـا در دو      اساي  وسیله برقی: انپلک
 رود و به وسیله پله که توسط نیروي محرکـه برقـی بـه حرکـت در آورده     می غیر هم سطح به کار طبقه
 گردد. می جابجایی افراد شود، سبب می

دو راه پلـه متقـاطع کـه     قیچی: پلکان
مجزا است و  دو مسیر خروجه دهند تشکیل

در یک دوربند پلکان واقع شده اسـت. اگـر   
دو راه پله متقاطع با موانع مناسب آتـش از  

قیچـی   یکدیگر جـدا شـوند، دیگـر پلکـان    
دو بــازوي پلکــان طــرح  شــود. نمــی تلقــی

قیچی عملکرد مسـتقلی دارنـد و ارتبـاطی    
 بین این دو بازو وجود ندارد.

 
 

 طرح قیچی شمشیري پلکان -4-1تصویر 
 

بـا  هـایی   پلکانی که در تصویر افقی (پالن) داراي شکل دایره بسته اسـت و کـف پلـه    :چمارپی پلکان
   اند. مقطع همسان دارد که در اطراف یک ستون نگهدارنده، به صورت شعاعی، متصل شده

 

باشـد. در پلکـان مـارپیچ پلکـان حـول یـک نقطـه         مارپیچ در شعاع چرخش پله می تفاوت پله قوسی با پلکان
 چرخد. چرخد ولی در پلکان قوسی پلکان حول یک دایره می می

 
 مارپیچ پلکان -5-1تصویر 
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منظـور   پنجرهاي با ساختار و شیشه کاري مناسب است که بتوانـد محافظـت الزم بـه    :پنجره آتش
را، در حد الزامات مربوط، تأمین نماید. در این مبحث، به منظور سادگی  يسوز آتش جلوگیري از انتقال

 به کار رفته است. "پنجره آتش"تر  ، عبارت کوتاه"پنجره مقاوم در برابر آتش"و اختصار، به جاي عبارت 

 
 مقاومت کافی نداشته باشـند باعـث گسـترش حریـق    که در مقابل حریق هایی  در هنگام حریق پنجره

در مبحث سـوم  ا ه بازشو براي و حداقل مقاومت در برابر حریق گردند لذا به لحاظ حداکثر مساحت می
گردد  می مقادیري تعیین گردیده است. حداکثر مساحت پنجره بر اساس نسبتی از مساحت نما تعیین

بـر اسـاس   ا هـ  مبحث ارائه گردیده است همچنین حداقل مقاومت الزم بازشـو  6-3-8-3 که در جدول
 2-11-8-3گـردد کـه مقـادیر آن در جـدول      می مقاومت دیواري که آن بازشو در آن قرار دارد تعیین

 مبحث سوم ارایه گردیده است.

 مین دید به فضاي مجاور تعبیه شده باشد.اي که فقط براي تأ پنجره :پنجره چشمی
 پلیمـري در برابـر آتـش بـه کـار     هـاي   مصالحی که عمدتاً براي محافظت فوم :پوشش مانع حرارتی

دقیقـه قـرار گـرفتن در     15روند طبق تعریف، پوششهاي مانع حرارتی مصالحی هستند کـه پـس از    می
)، دماي پشت آنها حـداکثر  ISIRI 12055زمان استاندارد  -نحنی دما معرض منحنی استاندارد آتش (م

 15به نحـوي نصـب شـود کـه در مـدت ایـن        درجه سلسیوس برسد. پوشش مانع حرارتی باید 120به 
 دقیقه در جاي خود باقی بماند و دچار ریزش نشود.

 
 است.شرح داده شده الزامات پوششها بصورت خاص براي هر فضا در فصل هفتم 

سطح مبنا که متوسط تراز زمین مجـاور سـاختمان هـم مـرز بـا       :تراز زمین (یا تراز متوسط زمین)
را نشان میدهد. اگر سطح زمین به طـور شـیب دار از دیوارهـاي خـارجی دور شـود،       دیوارهاي خارجی

بین ساختمان و حد مالکیت زمین در نظر گرفته شود  نقاط درون مساحتین تر سطح مبنا باید در پائین
سـانتیمتر باشـد، بایـد بـین      180و یا در صورتی که فاصله حـد مالکیـت زمـین از سـاختمان بـیش از      

 سانتیمتري ساختمان در نظر گرفته شود. 180در اي  ساختمان و نقطه

 
 ین در حالتهاي مختلفنحوه محاسبه تراز زم -6-1تصویر 

اسـت و یـا   برداري  از بنا یا بخشی از آن که براي مقاصد معلوم در دست بهرهگیري  نوع بهره :تصرف
قرار است براي آن مقاصد مورد استفاده قرار گیرد (توضیح: از آن جا که در یک سـاختمان، بـا کـاربري    

وت وجـود دارد، از نظـر مبحـث سـوم مقـررات ملـی       متفـا هـاي   بـرداري  مشخص، فضاهایی با انواع بهره
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شود. به عنوان مثـال در سـاختمانی    نمی دقیق تلقی استفاده از کلمه کاربري به جاي تصرف،ساختمان، 
 ی، تجمعی، انبار و ... وجود دارد). مسکونهاي  با کاربري هتل، انواع تصرف

 
 باشـند و در جـدول    مـی  آن در مبحث سوم تعریف شدههاي  جموعهتصرفها با عناوین مشخص و زیر م

 به آنها پرداخته شده است. 3-2-6

مصالح بسـیار آتـش زا،    از آنها، داراي مواد وبرداري  بناهایی که به علت نوع بهره ر:پرخطهاي  تصرف
و نیـاز بـه طراحـی کـامالً تخصصـی      سمی، خورنده، انفجـاري و مشـابه آن باشـند. بـا توجـه بـه تنـوع        

ساختمانهاي پر خطر، اصوالً مقررات کامل آنها در این مبحث پوشـش داده نشـده اسـت، بـراي اینگونـه      
 مصـوب داخلـی، طراحـان و مجریـان موظـف هسـتند، از      هـاي   نامـه  آیـین  در نبود مقـررات و ها،  تصرف
ایند. مرجع قانونی صدور پروانـه و کنتـرل   نمگیري  ی بهرهالملل بین و مدارك تخصصی معتبرها  نامه آیین

ساختمان نیز میتواند براي اینگونه سـاختمانها تطبیقـی بـا مقـررات تخصصـی، نظیـر کـدهاي مـرتبط         
NFPA

 و مشابه آن را خواستار شود.  ١

 
NFPA  در مقایسـه بـا سـایر سـازمانهاي      .باشـد  مـی  مریکاآجمن ملی آتشنشانی اناستاندارد مربوط به
و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمـام سـازمانهاي مشـابه نیـز بـه اسـتانداردهاي آن        NFPA مشابه،
 .شناسند می گذارند و به عنوان یک مرجع می احترام

از سـاختمان و در   خـروج هـاي   هرگونه دگرگونی یا تغییـر و تبـدیل در سـاختمان، در راه    :تغییرات
 رقی ساختمان که به قصد افزایش ساختمان صورت نگیرد.تأسیسات مکانیکی و ب

 

منجر به افزایش سطح یا حجم بنا گردد بعنوان تغییرات لحاظ نشده و در این مبحث بـا   در صورتی که تغییرات
 .شود عنوان افزایش بنا در نظر گرفته می

 یمن ردیفی به کار رفته است. در این مبحث به معنی تسهیالت نش :جایگاه

 
 ورزشی در قالب این تعریف قرار دارد.هاي  تماشاچیان در استادیومهاي  جایگاه

از قطعات سـاختمانی کـه در سـمت بـاز     اي  یک قطعه ساختمانی یا مجموعه :حفاظ یا نرده محافظ
 است و امکان سقوط را به حداقل میرساند.   سطوح مرتفع قابل تردد یا نزدیک آنها قرار گرفته

بنـا، محصـور باشـد.     ، که از دو یا چند طرف، با دیوارهاي خارجیفضاي باز بدون سقف و بدون تصرف :حیاط
 شود. می ی گفتهچنانچه یک حیاط از همه طرف به دیوارهاي خارجی بنا محصور شود، به آن حیاط داخل

 شده باشد.  ارتفاع که به منظور سکونت یک یا دو خانوار در نظر گرفته فضاي زندگی حداکثر با دو طبقه :خانه
 هـایی بـه کـار    دسـتگاه  ودر مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق و وسـایل   "خودکار "اصطالح  :خودکار

 در برابر برخی از محصوالت احتراق واکنش نشان داده و خود به خود و بدون دخالت انسان فعال شوند. رود که می

                                                                 
1 American National Fire Protection Association 
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گرهایی عملکـرد خـاص   ه با استفاده از حسگرها و پردازشـ رود ک می براي تجهیزاتی به کار واژه خودکار

 در شرایط خاص دارد.

و مرور عمومی در فضاي باز، اعم از کوچه، خیابان یا بلـوار، کـه دسـت کـم      هر نوع راه عبور :خیابان
نشـانی بـراي    طرح شده باشد که امکان اسـتفاده واحـدهاي آتـش   اي  متر عرض باشد و به گونه 9داراي 

ه عبور اگرچه مورد استفادها  را فراهم آورد. معابر داخل فضاهاي بسته و تونل يسوز آتش خاموش کردن
   شوند. نمی و مرور عمومی قرار گرفته و ماشین رو باشند، به عنوان خیابان لحاظ

 
) چنـین  1374هاي شهري ـ بخش مبانی (وزارت مسکن وشهرسـازي،    در آئین نامه راه تعریف راه و خیابان

اده ساخته میشـود. بـه راه در   اي است که براي عبور وسایل نقلیه موتوري، دوچرخه و پی جموعه: مآمده است
هایی که عملکرد برون شهري دارند ولی از داخـل   داخل آبادانیها، خیابان نیز اطالق میشود، مگر در مورد راه

 .) که اطالق خیابان به آنها معمول نیست1گذرند (راههاي شریانی درجه  این مناطق می
الت و دیگر اجزایی کـه مجموعـاً یـک    آ در، چارچوب، یراقاز عناصر شامل لنگه اي  مجموعه :در آتش

سیستم در "نماید. در این مبحث به جاي عبارت  می درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را تأمین
 استفاده شده است.  "در آتش"تر  اصطالحاً از عبارت کوتاه "مقاوم در برابر آتش

گـردد   مـی  اساس مقاومت دیواري که آن بازشو در آن قرار دارد تعیین برا ه حداقل مقاومت الزم بازشو
 مبحث سوم ارایه گردیده است. 2-11-8-3که مقادیر آن در جدول 

در مجهز به یک وسیله دو محوري که طوري طراحـی شـده اسـت کـه در هنگـام بـاز        :در بادبزنی
 شدن، حرکت بادبزنی دارد.  

 
لیت باز شدن از دو طرف را دارند و در در مکانهاي پر تردد مانند بیماستانها مورد اسـتفاده  این درها قاب

 گیرند. می قرار

 
 در بادبزنی -7-1تصویر 
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در محافظت شده در برابر آتش که مجهز به سیستمی است که سبب بسته شدن خـود   :خود بسته شودر 
هنگامی که درمورد درهاي حریق یا سـایر   "خودبسته شو"د در، پس از باز شدن آن میشود. اصوالً اصطالح به خو

ن پـس از  آدر حالت عادي و بسته شـدن   بازشوهاي حفاظتی به کار برده شود، به مفهوم بسته بودن در (یا بازشو)
 شود.  می کی تأیید شده مجهزوسیله مکانی عبور است که براي اطمینان از انجام این عملی، در به یک

 
باشند که پس از باز شدن در توسط افراد مجددا  می غالبا این درها مجهز به تجهیزاتی مانند آرام بندها

بسـته شـو بـه سیسـتم      بـر خـالف در خودکـار    گردد. نکته قابل ذکر اینکه در خود بسته شو می بسته
باشـد کـه در خودبسـته شـو در هـر شـرایطی        مـی  باشد و این به این معنی نمی ان مجهزهوشمند فرم

توانـد   مـی  عملکرد واحدي دارد در حالی کـه در خودکـار بسـته شـو بسـته بـه شـرایط تعیـین شـده         
عملکردهاي متفاوت در شرایط متفاوت داشته باشد. بطور مثال در خود بسته شو در هر شرایطی پـس  

تواند در شرایط عـادي بـاز باشـد و در لحظـه      می شود ولی در خودکار بسته شود می از باز کردن بسته
 وجود دود بسته گردد.  

 
 از آرام بند درهاي خودبسته شواي  نمونه -8-1تصویر 

 در محافظت شده در برابر آتش که مجهز به سیسـتمی اسـت کـه بـه هنگـام      بسته شو: در خودکار
اعـالم   ، در اثر واکنش به برخی از محصوالت احتراق (مانند دود) و فرمان گرفتن از سیسـتم يسوز آتش

 شود. می حریق، سبب بسته شدن در

 
 بسته شو (در اتوماتیک) در خودکار -9-1تصویر 


