
  يپناه گير و مكان ي پناه دهيفضا دستورالعمل طراحي

 
  )99/  07/  01( تاريخ اجرا:  

  

  :كليات -  1
است كه در مقابل حريق به ميزان  فضائي مبحث سوم مقررات ملي ساختمان؛ نامهنياساس آئبر ، يسوزآتشدر برابر  فضاي پناه دهي

موقعيت مناسب براي خروج از ساختمان يا  و نجات يروهاينپناه گرفتن موقت افراد تا رسيدن  منظوربهو  دينمايممشخص مقاومت 
در هنگام تخليه  هاپلهاز ساختمان است كه افرادي كه قادر به استفاده از  يفضائ مكان پناه گرفتن، نيهمچن .شوديم، استفاده گرفتهآتش

  .الزم در آنجا منتظر بمانند يهادستورالعملتا رسيدن كمك يا  تواننديم اضطراري هستند،
  

  :تعاريف- 2
  :پناه دهي يفضا 2-1

 شدهها اشارهبدان ،يسوزآتشجهاني است كه در استانداردهاي  Area of refugeايو  Refuge Areaهيم انام اين فضا برگرفته از مف
معناي حوزه و  به Areaواژه  نيهمچن معني شده است، ملي متداول يهانامهلغتو يا مهاجر در  پناهندهمعناي  به Refuge واژه است.

مبحث سوم مقررات  در .است قرارگرفتهآكسفورد مورد توضيح  نامهلغتدر  ساختانسانرچوب در فضاي امشخص و داراي چ يامحدوده
  .اندشدهگرفتهمفهوم مذكور در نظر  يازاه مابترجمه “پناه گيري مكان”و ”فضاي پناه دهي ”دواژهيكلملي ساختمان دو 

محافظت افراد در برابر  منظوربهكه از پيش  شوديماز كالبد بنا تعريف  يبخش ،  Refuge Area بانام، فضايي IBC از ديدگاه استاندارد
از  ياحوزه گيري،فضا و مكان پناه ،  NFPA است. از ديدگاه استاندارد شدهيطراح،و محدود  مشخص يزمانمدتخطرات حريق براي 

، ساختمان شده درگرفتهنظر  در يهاپلكان طريق از تخليه فوري تراز طبقه توان علت فقدان بنا بهمتصرفين حاضر در كه  است كالبد بنا
  .كنندياستفاده مآن  از تخليه و يا رسيدن نيروهاي امدادي، فرصتتا فراهم شدن  يسوزآتشپناه گيري در برابر خطرات  منظوربه
در  "و خدمات ايمني شهرداري تهران ينشانآتشسازمان  مدنظرپلكان خروج استاندارد و "دستورالعملدر ويرايش اين  پسنيازا 2-2

  .شوديمخوانده  "پلكان"باناماختصار 
  :پناه دهي معلولين يفضا 2-3

ساختمان يك از كاربران  يا چند نفر كيييمنظورجانمابهو است خروج  يهاساختمان درراهاز  فضايي محدوده معلولين، فضاي پناه دهي
ساختمان از طريق پلكان را در زمان حريق  خروج ازامكان ، نقص فيزيولوژيكي و معلوليت حركتي در اندام خود واسطهبهكه

  .رديگيمقرار  مورداستفاده،ندارند
  :پناه گرفتن خروج افقي يفضا 2-4

باشد و براي جاي دادن بار تصرف اصلي  شدهتصرفدر فضاهاي عمومي  ايمكاني در همان ساختمان، ديبا يافقفضاي پناه گرفتن خروج 
تصرف مورد  بار كافي باشد. ،بار تصرف برآورد شده متعلق به منطقه حريق مجاور (سمت ديگر خروج افقي) اضافهبهفضاي پناه گرفتن 

  .گردديمبرآورد  ،شونديمافقي كه به فضاي پناه گرفتن باز  اساس ظرفيت درهاي خروج بر انتظار از منطقه حريق مجاور،
  



  :معلوليندر خصوص فضاي پناه دهي  الزامات كلي - 3
خروج  يهادرراه نيمعلولفضاي پناه دهي  نيتأمنيازمند قانوني امكان حضور معلول در آنان وجود دارد،  صورتبهطبقاتي كه  هيكل 3-1
  .باشنديم ساختمان دسترسقابل
  در موارد زير الزامي نيست:معلولين  دهيپناه  يفضا ييجانما 3-2
 شرطي كه سرتاسر ساختمان به شبكه  به ،شونديممحسوب  دسترسقابلبخشي از راه خروج  عنوانبه كه خروج مجاز، يهادرراه پله

  شده مجهز باشد. ديتائخودكار  دهبارن
  2- م گروهي مسكوني هاتصرفدر 

نفر از متصرفان  200باشد كه بتوان به ازاي حداكثر هر  يااندازهبهبايد  دهي معلولينپناه  يفضا ،دسترسقابل خروج يهادرراه 3-3
با ابعاد خالص  دارچرخالزم براي استقرار يك صندلي  يفضا ساختمان و يا بخشي از ساختمان كه مربوط به آن فضاي پناه گرفتن است،

  كرد. نيتأمدر آن  متريسانت 120در  80
نبايد توسط بيش از يك فضاي استقرار  دارچرخبراي صندلي  موردنظربه هريك از فضاهاي  يدسترس ،دهي معلولينفضاي پناه  در 3-4

  مسدود گردد. ،دارچرخصندلي 
با ضوابط شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي  مطابق انينايناببايد عالئم لمسي براي  ،دهي معلولينفضاي پناه  درروي  بر 3-5

  گردد. نصب و حركتي،
غير اين صورت بايد فضاي پناه دهي معلولين در مسير  در .شود يپلكان جانمائدرون باكس  توانديم ،معلولين پناه دهي يفضا 3-6

جانمائي گردد كه عرض مسير قانوني تخليه خروج مشخص در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان  ياگونهبهدسترس خروج يك تراز طبقه 
  را كاهش ندهد.

از  اضطراري مانع حركت و يا چرخش جمعيت در حال خروج دينبا ،1شكل مطابق با  پلكاندر  معلولين فضاي پناه دهي ييجانما 3-7
  پلكان شود.

 
  در پلكان ينبراي معلول يسوزآتشدر برابر  پناه دهي يفضا شينما :1شكل شماره 

فضاي پناه كه امكان ارتباط و اعالم حضور معلول در  ياگونهبه باشد، دوطرفهمجهز به سامانه مخابراتي بايد  معلولين پناه دهي يفضا 3-8
  داشته باشد. وجود نيمعلول يده

  .فراهم باشدمعلولين بدون كمك ديگران براي  ديبا معلولين، فضاي پناه دهيورود و گردش صحيح ويلچر در  امكان 3-9
طراحي اين در خصوص تابلوي ويژه  واسطهبهديبا ،دارد ها قرارآندر  نيمعلول يدهكه جانمايي فضاي پناه  ياطبقهتراز  ها درپلكان 3-10

  مطابق با ضوابط مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان باشد.) بايد.(حداقل ابعاد و متون اين تابلو مشخص گردنددر پلكان فضا 

  
  پلكان درشده در كنار  فضاي پناه دهي ييجانمانمونه تابلو  :2شكل شماره 



همچنين با عالئم مخصوص  شود،متمايز رنگ سبز  به بايد ينمعلول دهي پناه منظوربهكف فضاي جانمايي شده در پلكان خروج  3-11
پناه گيري معلولين  منظوربهكه خوانايي فضا  ياگونهبهپيدا نكند  مسير حركتيتداخلي با  تا مجزا شوداز ساير فضاهاي پلكان  ،گرافيكي

  حداكثري شود.
در داخل  فضاي پناه دهيكه  ياطبقهدر تراز  فضاي پناه دهيويژه تخليه معلولين حاضر در  "اضطراري صندلي تخليه"ييجانما 3-12

  باكس پلكان وجود دارد، الزامي است.

  
  فضاي پناه دهيتابلو جانمايي صندلي تخليه اضطراري در  :3شكل شماره 

 

  "تخليه اضطراري معلولين"نمونه صندلي  :4شكل شماره 
  دستورالعمل راهنماي معلولين در فضاي پناه دهي الزامي است. نصب 3-13

  

  پناه گرفتن خروج افقي:الزامات كلي در خصوص فضاي  - 4
 ،شوديم دادهيجابه ازاي هر متصرف كه در آن  مترمربع 28/0بايد برابر  خروج افقي، خالص كف فضاهاي پناه گرفتن مساحت 4-1

  .شوندينماين محاسبه منظور  در ،ها اطيحو يا  هاشفتو ديگر  آسانسورها ،هاپلكان يفضاها گردد. محاسبه
  )، سطح خالص كف به ازاي هر متصرف بايد به شرح زير تدوين شود:3- ) و (د2-(د يهاتصرفدر 4-2

  .به ازاي هر متصرف مترمربع 6/0 برابر )،3-دگروه ( يهاتصرفالف) براي 

  به ازاي هر بيمار كه براي جابجايي به كمك نياز دارد. مترمربع 5/1با  برابر )،2- (د يهاتصرفب)براي 

  به ازاي هر بيمار كه جابجايي وي بايد با تخت صورت گيرد. مترمربع 0/3با  برابر )،2-ج)در گروه (د

 28/0=بارتصرف تراز طبقه*ضريب درماني) جزبه( براي هر تراز طبقه يسوزآتشدر برابر افقي  خروج يدهفضاي پناه مساحت 

  
  و بلعكس Aبراي فضاي  يسوزآتشدر برابر خطرات  گيري عنوان پناهبه Bشدن فضاي  محسوب :شششماره  شكل



  هستند. تراز تخليه خروج جزبهخود  در تمامي طبقات خروج افقيحداقل يك  نيتأمازمنديندرماني  تصرفات 4-3
خروج يك  نيتأم ازمندين ،متر تجاوز نمايد 30پلكان، از  نيتركينزدفاصله بين در هر واحد تا  كهيدرصورت ،)ممسكوني( تصرفات 4-4

  .شرط است حائز طبقهتراز افقي در 

  
( تمامي مساحت حوزه حريق  مسكوني يهاساختمانيك نمونه فضاي پناه گرفتن خروج افقي در  شينما شكل شماره هفت:

  و بلعكس) گردديممحسوب "ب"فضاي پناه گيري خروج افقي براي حوزه حريق عنوانبه"الف"
 دينبا يافقپناه گرفتن خروج  يفضا يوروددرگاه  تا تصرفات درمانيطبقه يك طول مسير پيمايش از دورترين نقطه تراز  حداكثر 4-5

  باشد. 1395 شيرايو سوم مقررات ملي ساختمان، مبحث ،1-2-3-6- 3جدول بيش از حداكثر طول مسافت پيمايش مندرج در 
از مبحث سوم  7-19-3-3- 6- 3 دربندبا شرايط جداسازي خروج افقي مندرج  ديبا يافقطراحي فضاي پناه گرفتن خروج  طيشرا 4-6

  مطابقت داشته باشد. 1395سال  شيرايو مقررات ملي ساختمان،
 نيهمچن ،طراحي گردد از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5- 8- 3مطابق با بخش  ديبا ،پناه گرفتن خروج افقي يفضا 4-7

خروج افقي نيز بايد  يبازشو .داشته باشند يسوزآتشدر برابر  ساعت 2ي به ميزان حداقل مقاومتاين فضا بايد  دهندهليتشكيهاجداره
 ديدود تائشوي متصل به سيستم كشف  خودكار بستهاز همان مبحث محافظت گردد و از نوع خود بسته شو يا  11- 8- 3مطابق با بخش 

  شده شوند.
  .مشخص شوددر يك ساختمان براي متصرفين  راهنماتابلوهاي  واسطه به ديبا يافقپناه گرفتن خروج  يفضا 4-8

  
  گيري مكان پناهتابلو  :هشتشكل شماره 

  دسترسي مستقيم داشته باشد.يك دستگاه پلكان  حداقل بهديبا يافقپناه گرفتن خروج  يفضا 4-9
بر اساس مندرجات مبحث سوم  ديبا پناه گرفتن خروج افقي، يدر فضاعالئم، گرافيك عالئم  ييشدت روشناضوابط روشنايي عالئم، 4-10

 مقررات ملي ساختمان در نظر گرفته شود.
پناه گرفتن خروج  يفضاشفت افقي و يا عمودي در  گونهچيهو متفرقه و همچنين  يساتيتأسهاي برقي،  تاكداز  كيچيه يجانمائ 4-11

حريق و ... مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملي  رمقاوم در براب وارهيد ، دمپر،لهيوسبهحريق فضاي مذكور  يبندحوزهبدون  افقي

  .ستينمجاز  ساختمان



شفت فشار مثبت داراي در داخل فضاي پناه گرفتن خروج افقي جانمائي شوند بايد  كهيدرصورتارتباطي نظير آسانسور  يهاشفت 4-12
  .خود باشنددرون چاه 

 در نظر گرفتن سامانه روشنايي اضطراري در زمان حريق و قطع برق با استفاده از مولد برق ثانويه(ديزل ژنراتور)الزامي است. 15-13
و حداكثر نيروي فشاري براي باز كردن  متريسانت 80مفيد  صورتبهبايد  افقي گرفتن خروجپناه  يفضاورود به  در عرض حداقل 4-14

پناه  يفضاورود به  درو بارداران قادر به گشودن  ساالنازجمله كهنكه تمامي افراد متصرف ساختمان، ياگونهبهباشد  نيوتن 133آن 
  نياز به اخذ كمك از ديگران باشند. بدون يافقگرفتن خروج 

حداقل عرض  نيتأم( وجود داشته باشد.ديبا يافقپناه گرفتن خروج  يفضادرون  بهو جاگيري برانكارد و ويلچر  گردش امكان 4-15
 ارتباطي مشاعات، درون يك فضاي پناه گرفتن خروج افقي الزامي است.) يراهروها، براي متريسانت120-ديمف

  
  جدول راهنما:

 طراحي و اجراي فضاي پناه دهي و مكان پناه گيري نامهنيآئالزامات  دهيچك: 1جدول شماره 

 توضيحات

  معلولين فضاي پناه دهي  فضاي پناه گرفتن خروج افقي

فاقد شبكه   تصرفات
  بارنده تمام بنا

مجهز به شبكه 
  بارنده تمام بنا

فاقد شبكه 
  بارنده تمام بنا

مجهز به شبكه 
  بارنده تمام بنا

در صورتي كه فاصله بين در هر واحد 
متر  30مسكوني تا نزديك ترين پلكان،از 

تجاوز نمايد،ساختمان نيازمند تامين يك 
  افقي در تراز طبقه حائز شرط است.خروج 

  مسكوني(م)  خير  خير  بله*/توضيحات  بله*/توضيحات

تصرفات درماني،تحت هر شرايطي نيازمند 
تامين حداقل يك فضاي پناه گرفتن خروج 

  افقي هستند.
  درماني/مراقبتي(د)  خير  بله  بله*/توضيحات  بله*/توضيحات

  كاربري هاساير   خير  بله  خير خير _

 فضاي پناه دهي معلولين ندارد. نيتأممثال: تصرف درماني مجهز به شبكه بارنده نيازي به 
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