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  مقدمه 

زایش هر تهران، افشدر کالن غیرهرشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداري، تجاري و 
ی از اصول نه عدم آگاهبه دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفاوساز را ساخت

انی جات مالی و ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاري را موجب شده و خسارایمنی ساختمان
  ید. نمایمفراوانی را به شهروندان محترم تحمیل 

و حوادث  رشد حریق به توجه نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران به عنوان چشم و متولی ایمنی شهر، باسازمان آتش
جود شهري هاي جدید و موتالش وسعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماري، ساختار و دسترسی کاربري همه

لی من، سازمان ي ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمانهادها تمامینموده و امیدوار است با همکاري 
یژه در بخش وه توسعه روز افزون ایمنی شهري ب ، شاهد راه، مسکن و شهرسازي، مرکز تحقیقات تهران شهرداري ،استاندارد

  هاي شهري باشیم.سازه

از ، دود سوزيطبق آمار حوادث آتش. شودرا کاهش داده و منجر به افزایش تلفات می ها، قدرت دیددود در آتش سوزي
برابر  ها درساختمان ، تاثیر بسیاري در ایمنیدودو تخلیه نصب تجهیزات کنترل  رواز این تر است.شعله، حرارت و آوار کشنده

فگی در اثر هاي ناشی از خدر محیط، آسیبحاصل از حریق ها با کاهش غلظت دود و گازهاي سمی امانهاین سدارد.  حریق
   نماید.نشانی فراهم مینیروهاي امدادي و آتشعملیات تري براي دود را کاهش داده و همچنین شرایط مناسب

یا هت تخلیه و جها، تجهیزات و تمهیداتی است که کلیه دستگاه هب مربوطتهویه، تخلیه و کنترل دود،  هايسامانهضوابط  
د، آمیز نباش اطرهـاي تنفس انسان مخواي آن برـرایط هـاي که شا به گونهـرل دود ناشی از حریق و یا تهویه یک فضـکنت
  باشد.می

ت و ر پیشنهادابگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا با تکیه هایی هیچبدیهی است گردآوري چنین مجموعه
تر هتر و کاملبشما مهندسین و مخاطبین گرامی، با اصالح و بازنویسی این ضوابط، در راستاي هرچه هاي ارزشمند راهنمایی

  شدن این مجموعه گام بردارد. 

ظیم ردآوري و تنگروه تحقیق و مطالعات معاونت پیشگیري و سایر عزیزانی که در گ مدیرعامل محترم سازمان ودر پایان، از 
  گردد. یمنی مجموعه حاضر کوشیده اند قدردا

  
  

  معاون پیشگیري و حفاظت از حریق
  .       محمود قدیري       

  .                97 تابستان
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 تعاریف -1

  پارکینگ -1-1
  گیرد.گردد که به منظور توقف خودرو مورد استفاده قرار میپارکینگ به مکانی اطالق می

 حسگر گاز مونواکسید کربن -2-1

- یکزي منتقل ممونواکسید کربن موجود در هوا را سنجیده و اطالعات آنرا به پانل کنترل مردستگاهی که میزان غلظت گاز 
  کند. 

 )Relief damperدریچه اطمینان ( -3-1

د هایی که به صورت مکانیکی و تحت نیروي مشخص، تنظیم شده و در صورتی که فشار هواي داخل فضا از حدریچه
  سازد. ار هواي داخل فضا را متعادل میمشخص شده بیشتر شود، با باز کردن دریچه، فش

 )Motorized damperموتوردار (دمپر  -4-1

و عبور  داده حالتر تواند به وضعیت باز یا بسته تغییدمپري که مجهز به موتور الکتریکی بوده و تحت فرمان پانل کنترلی می
  کنترل نماید. جریان هوا را از داخل کانال،

 )Air operated damperدمپر هوا ( -5-1

  کند. هوا در یک سمت عمل می که به صورت مکانیکی و در اثر نیروي جریان ايید شدهتأی دمپر

 )CFD( دینامیک سیاالت محاسباتی -6-1

طالعه رفتار مهاي عددي به حل معادالت انتقال جرم و حرارت و اي که در آن با استفاده از روشمدل شبیه سازي رایانه
  .شودپرداخته میسیاالت 

  )Performance Based Designمحور (آکارروش طراحی  -7-1
حاسباتی و م CFDهاي هاي ایمنی که در آن ضمن انجام مطالعات دقیق فاز صفر پروژه، از روشسامانهروشی جهت طراحی 

  گردد.مد استفاده میآهاي ایمنی کارسامانهطراحی براي

 زون دود -8-1

به مناطق ن آاحتمالی تولید شده در از حرکت دود با استفاده از موانع دود مناسب، اي مشخص در یک پارکینگ که منطقه
  جلوگیري شود. مجاور

 سامانه اعالم حریق -9-1

وز حریق، در هاي مختلف که درصورت برهاي هشدار دهنده و ماژولهاي کاشف، آژیرها، چراغي متشکل از دستگاهاسامانه
هاي تهویه، هسامانسازي تواند فعالسازي ساکنان و متصرفان از خطر، میآگاه کمترین زمان ممکن آنرا کشف کرده و ضمن

  دهد. اطفاي اتوماتیک، کنترل آسانسور، باز و بسته کردن دمپرهاي آتش و دود و عملیاتی از این قبیل را انجام
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 و محصوالت ناشی از حریق و کنترل دود تخلیه سامانه -10-1

ا نظور تخلیه و یمآالت و غیره که به فن، دمپر، کنترلهواي تازه، کانال، دریچه، جتهاي تخلیه، اي متشکل از فنسامانه
ان مورد هاي متفاوتی در ساختمهاي کنترل دود به شکلسامانه .شودکنترل دود و محصوالت ناشی از حریق طراحی می

  ت:ذیل اساهداف به شرح  ایناهم گیرند ولی اصول و اهداف اولیه آنها معموالً یکسان است. استفاده قرار می
 عاري نگاه داشتن مسیرهاي فرار از دود  
 بدون دود مسیرنشانی با ایجاد یک کمک به نیروهاي آتش  
 خیر و یا جلوگیري از پدیده گرگرفتگی یکپارچه و گسترش کامل حریقبه منظور ایجاد تأ  
 کاهش آسیب ناشی از حریق اجزاي سازه در زمان حریق  
  ناشی از حریق سمی گازهايو حرارت  ،دودکاهش آسیب ناشی از 

 )Stairwell pressurization( سامانه فشار مثبت پلکان -11-1

رت مکانی به صورا  آن وپلکان جلوگیري کرده  دهلیزپلکان، از ورود و نفوذ دود به داخل  اي که با ایجاد فشار در دهلیزسامانه
  دارد.نگاه میو حرارت، جهت فرار افراد و یا دسترسی نیروهاي امدادي، عاري از دود امن و 

 )Shift switchتعویض خودکار ( سامانه -12-1

 ن و از کاریک ف نکه با دو یا چند فن مرتبط بوده و به منظور جلوگیري از کارکرد بیش از حد و مستهلک شد ايسامانه
  ید. اندازي می نماها را راهصورت خودکار و نوبتی، فنافتادن فن دیگر در اثر عمل نکردن طوالنی مدت،  به 

 )Fire brigade switchنشانی (سوئیچ مخصوص آتش -13-1

ر دنشانی طراحی و نصب شده و توسط کلیدهاي مخصوص عمل کرده و سوئیچ مخصوصی که براي استفاده نیروهاي آتش
نشانی تشهاي ایمنی و آتوقف یکی از سامانه شرایط اضطراري در صورت صالحدید آتش نشانان مبنی بر راه اندازي یا

  شود. ساختمان، به صورت دستی کنترل می

 )Sprinkler system( شبکه بارنده خودکار -14-1

 اطفاء کنترل یا وتشخیص به منظور ها که ها، شیرآالت کنترلی و بارندهمین آب، پمپنابع تأمتشکل از منبع یا مي اسامانه
  شود. و یا حفاظت از مسیرهاي خروج افراد طراحی می حریق

 )Exhaust fan( فن تخلیه -15-1

حریق  د از نوع مقاومها بایاین فن شود.به کار برده میفضا  داخل از مکش هوا یا گازهاي ناشی از حریقکه به منظور  هاییفن
  باشند.

 F300فن مقاوم حریق کالس  -16-1

درجه  300گازهاي ناشی از حریق که حداقل به مدت یک ساعت در برابر حرارت فن منتقل کننده هوا یا فن تخلیه یا جت
ها باید داراي گواهینامه معتبر داخلی یا بین المللی (نظیر گراد، مقاومت داشته و کارایی خود را حفظ کند. این نوع فنسانتی

Vds ،UL .و غیره) باشد  
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 )Supply fan( فن هواي جبرانی -17-1

  شود. دمیدن هواي تازه از محیط فاقد آلودگی به داخل فضا به کار برده میهایی که به منظور فن

 جبرانی (هواي تازه)هواي  -18-1

  شود. پارکینگ میهواي تخلیه شده، وارد محیط  با جهت جایگزینیاز محیط آزاد به روش مکانیکی هوایی که 
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 تذکرات کلی -2

 هاياستاندارد و همچنین 1395مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال  نامه بر اساسمندرجات این آیین -1-2
BS-7346-7:2013  وNFPA 92:2015  وNFPA 92A:2009 تنظیم شده است. 

ایر فرآورده سبه منظور خروج دود و در هر ترازي، هاي بسته، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، کلیه پارکینگ  -2-2
 باشند.  به نحو مناسبهاي گازي ناشی از آتش سوزي، باید داراي تهویه 

یق رمپ یا مترمربع که از طر 300کمتر از  ناخالص، با مساحت یکهاي بسته واقع در طبقات همکف و منفی پارکینگ  -3-2
 سامانه تهویه مکانیکی ندارند. ، نیازي به تعبیههستندیکی از اضالع با فضاي آزاد در ارتباط 

 500ر از کمت ناخالصمتر)، با مساحت  9با عمق کمتر از  سه(شامل منفی  سههاي بسته تا طبقه منفی پارکینگدر   -4-2
که  از فن محوري فن معمولی باشد. در صورت استفاده دوتواند تنها شامل کانال تخلیه به همراه مترمربع، سیستم تهویه می

 د. باش F300به طور مستقیم با جریان هواي عبوري در ارتباط است، فن باید داراي نرخ مقاومت در برابر حریق 

د نیاز هایی که از یک سمت داراي سطوح باز مرتبط با فضاي آزاد بوده و این سطوح نیمی از سطح مورپارکینگ  -5-2
ه و نیازي به باز محسوب شدپارکینگ نیمهنماید، ، تامین میبق مبحث سوم مقررات ملی ساختماناي باز را مطاهپارکینگ

 وند. وابط تعبیه شضهاي تخلیه هوا باید مطابق ها کانال و دریچهتعبیه کانال و دریچه هواي تازه ندارند. در این پارکینگ

ت به متر نسب 9از هایی که داراي حداقل یک کف با عمق بیشمطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ساختمان  -6-2
ورت صها، حتی در ترین تراز تخلیه خروج هستند، ساختمان عمیق محسوب شده و طبقات زیرزمین این ساختمانپایین

  داشتن کاربري غیر پارکینگ، باید مجهز به سامانه تهویه مناسب دود باشند. 

، اجرا شوند هايارگذتغییري در شکل و اندازه  نیترکوچکنشانی باید بدون ان آتشیید شده از سوي سازمي تأهانقشه -7-2
 هیدییتأصورت  در حین اجرا، باید با دریافت دستورالعمل جدید، اصالحات الزم صورت گیرد. در غیر این و در صورت تغییر

 .نهایی از سوي سازمان صادر نخواهد شد

، بدون شودیمنشانی صادر که از سوي سازمان آتش هانقشهکلیه موارد و نکات دستورالعمل ارائه شده مربوط به  -8-2
 تغییري باید اعمال گردد. نیترکوچک

 یا تغییر در اجرا، نیازمند هانقشهي معماري صادر گردیده و هر گونه تغییر در هانقشهبا توجه به  هادستورالعمل -9-2
 .باشدیمنشانی تهران سازمان آتش استعالم مجدد از

گزارش  انجام شده وباید (دینامیک سیاالت محاسباتی)  CFD، محاسبات نشانی تهراندر صورت الزام سازمان آتش -10-2
 ارائه گردد.  این سازمانمستندات آن به 

به سامانه فشار مثبت ، باید و فاقد نور و هواي طبیعی باشد هایی که شرایط پلکان باز را نداشته باشندکلیه پلکان -11-2
 پلکان مجهز شوند. 
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 هاپارکینگ هواي تهویه -3

 نکات عمومی -1-3

ود و محصوالت حرارت، دو کنترل تخلیه ، آیین نامهاین مندرج در تهویه پارکینگ هاي سامانهاندازي هدف از راه -1-1-3
  .باشدمیناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلیه  گازهاي سمیتهویه  همچنینناشی از حریق و 

یض هوا مرتبه تعو 6هاي محیط، حداقل به صورت کلی، جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آالینده -2-1-3
وا عویض همرتبه ت 10در شرایط عادي و جهت تخلیه دود و محصوالت حریق، حداقل پارکینگ  تمامی طبقاتدر ساعت براي 

 .باید در نظر گرفته شوددر ساعت براي یک طبقه پارکینگ 

 را با توجه 2-1-3تواند با توجه به مطالعات ترافیکی و شرایط تصرف، مقادیر مذکور در بند نشانی میسازمان آتش -3-1-3
 و ابالغ نماید.  داده به هر پروژه تغییر

دور و یا  دوهاي توان از فنافزایش ظرفیت تخلیه در شرایط بروز حریق، می جویی در مصرف انرژي وصرفه جهت -4-1-3
  نمود. استفاده تأیید شدهدور متغیر مجهز به اینورتر 

باید به  هاي عمومی، تجاري و اداري) محاسبات و طراحیهایی که کاربري عمومی دارند (پارکینگدر پارکینگ -5-1-3
یش امکان افزاربن، با فرمان حسگر گاز مونواکسید ک ها،ورت افزایش غلظت آالیندهدر ص در شرایط عادي نیزکه اي باشد گونه

ها تحت کینگگاز مونواکسید کربن در پار غلظتمیانگین براي هر طبقه وجود داشته باشد.  مناسبظرفیت تخلیه تا میزان 
توان یمهاي مسکونی، ي ساختمانهاکینگدر پاربیشتر باشد. دقیقه،  30در مدت زمان  ppm 50هیچ شرایطی نباید از 

 محاسبه نمود. نیز ظرفیت تخلیه در شرایط عادي را بر اساس استانداردهاي دیگر

 واکسید کربنیک سامانه آشکار ساز تولید گاز مونیا و  اعالم حریق سامانهپارکینگ باید با یک  تهویه سامانه -6-1-3
 در ارتباط باشد. ،مناسب

طابق ریق نمونه طراحی، باید مـ، شرایط حCFDاسبات ـــحور و انجام محــمآدر صورت استفاده از روش کار -7-1-3
 در نظر گرفته شود. -8- 1-3جدول 

 مونه طراحینشرایط حریق  -8-1-3جدول 

حریق در پارکینگ داخلی   پارامترهاي حریق
  بدون شبکه بارنده

حریق در پارکینگ داخلی 
  مجهز به شبکه بارنده

  متر 5× متر  2  متر 5× متر  5  ابعاد
  متر 14  متر 20  محیط

  مگاوات 4  مگاوات 8  نرخ آزادسازي حرارت
  

ي نیز شتعال دیگرعالوه بر موارد جدول فوق، در صورتی که داخل فضاي پارکینگ، به علت وجود انبار یا تجهیزات خاص، بار ا
  وجود داشته باشد، باید شرایط حریق ناشی از آنها در نظر گرفته شود.
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 از عارين هاي ساختما، سایر بخشکه حریق در آن اتفاق افتاده یاي باشد که به جز قسمتگونهطراحی باید به  -8-1-3

 آلودگی باشد.  دود و

باید در نظر  گیردآنها صورت می هایی که تخلیه هوا درپارکینگکلیه در  جبرانیهواي  تأمینتمهیدات مربوط به  -9-1-3
  .انجام شودبه روش مکانیکی  جبرانی بایدهواي  تأمینگرفته شود. 

 هواي تخلیه بوده و فشار پارکینگ همواره منفی باشد.  50 - 75باید معادل % جبرانیمقدار هواي  -10-1-3

 حرکت هوا در هر مقطع از پارکینگ نبایدمتوسط ها، سرعت جهت جلوگیري از گسترش حریق در پارکینگ -11-1-3
 متر بر ثانیه باشد. 2بیشتر از 

ه دو بحداقل باید طبقه هر ، باشدمترمربع  2000پارکینگ بیش از  ه ازطبق هر ناخالص در صورتی که مساحت -12-1-3
ور و یا اند آسانستویتقسیم شده و به دو راه خروج دسترسی داشته باشد. خروج دوم استثنائاً متقریباً مساوي  با اندازهقسمت 

 پله برقی باشد.

ز تخلیه خروج متر پایین تر از پایین ترین ترا 18باشد که تراز کف آن بیش از اي چنانچه ساختمان داراي طبقه -13-1-3
اسري از به طور سرت بندي بایدتقریباً مساوي تقسیم شود. تقسیمقرار گرفته باشد، ساختمان باید حداقل به دو بخش با اندازه 

 د. ل امتداد یابترین کف ساختمان به طور کامترین تراز تخلیه خروج که به طبقات زیرزمین سرویس می دهد تا پایینپایین

ساحت حداکثر هاي دود مجزا با مپارکینگ باید به زونفضاي هر طبقه از ، در طبقات در صورت نیاز به زون بندي -14-1-3
 اعالمسامانه  داشته باشد. و مستقل تخلیه و تأمین هواي تازه جداگانهسامانه و هر زون باید  مترمربع تقسیم شده 3000
امانه سکرده و اعالم  را تشخیص داده و زون آنرا هااي باشد که بتواند وقوع حریق در هر کدام از این زونبه گونهباید حریق 

مترمربع باشد،  9000هایی که مساحت هر طبقه از آنها بیش از . براي پارکینگکنترل دود را به طور مناسب راه اندازي نماید
  نشانی تهران انجام خواهد شد.بندي با هماهنگی سازمان آتشزون

، دودبندوم، پرده هاي فیزیکی نظیر دیوارها و مصالح مقاجداکنندهبا استفاده از هاي دود باید نحوه جداسازي زون -15-1-3
  .ر حریق باشندداراي مقاومت کافی در براب. مصالح به کار رفته باید گیردانجام ، درب ریلی و درب کرکره اي وانع دودم

هاي اصلی نفو تجهیزات جانبی الکتریکی و مکانیکی مرتبط با نصب  هافنخلیه هوا و همچنین جتهاي تکلیه فن -16-1-3
 300حرارت  ، باید حداقل یک ساعت در برابرتخلیه که ممکن است در معرض حریق و گازهاي داغ ناشی از آن قرار بگیرند

هاي هواي نف المللی باشند.معتبر داخلی یا بین گواهینامه فنیمقاومت داشته و داراي  )F300(کالس  گراددرجه سانتی
 توانند از نوع معمولی انتخاب شوند. جبرانی می

شرایط  در صورتی که از دو فن موازي براي یک کانال استفاده شود (یک فن براي شرایط عادي و یک فن براي -17-1-3
سامانه ه ها باید بنکرد در طوالنی مدت، این فجلوگیري از تخریب و از کار افتادن فن حریق در اثر عدم کار، به منظور حریق)

 ) مجهز باشند. Shift switchتعویض خودکار (
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یط در صورت استفاده از دو فن موازي براي یک کانال، جهت جلوگیري از مکش یک فن از فن دیگر در شرا -18-1-3

 .) استفاده شودAir operatedکارکرد تکی، باید در محل اتصال فن به کانال از دمپر هوا (

به ا باید هفن انهاي گردآمیز نبوده و قسمتاي باشد که براي متصرفین مخاطرهها باید به گونهمحل نصب فن -19-1-3
 مجهز گردد.حفاظ مناسب 

 .وي هم نباشندو مستقیماً روبریکدیگر فاصله داشته  ازمتر  3ورودي و خروجی هوا باید حداقل  هايدهانه کانال -20-1-3
  د که هواي تخلیه شده مجدداً توسط فن هواي جبرانی به داخل باز نگردد.طراحی باید به گونه اي انجام شو

  .اشته باشدها فاصله دهاي سایر قسمتها و هواکشمتر از دودکش 3باید حداقل  جبرانیهواي  هايکانالدهانه  -21-1-3

ضاهاي تحت هواي ف تأمینهاي هواساز، کولرها و سایر مجراهاي باید از دستگاه ي تخلیهدهانه کانال خروج هوا -22-1-3
 اشد. هاي فرار و خروج افراد نبسیرمحل ممتر فاصله داشته و در  3سان حداقل تصرف ان

 االتر باشد. بمتر  3دهانه کانال خروج هوا باید از سطح محل تردد متصرفین (نظیر معابر، حیاط و غیره) حداقل  -23-1-3

ا پخش دود باز گردش دود داخل ساختمان و ی باید به گونه اي جانمایی شوند که باعثنقاط خروج هواي تخلیه،  -24-1-3
 نماید.هاي مجاور نشده، ایجاد مخاطره براي متصرفین فضاهاي دیگر نکرده و مسیرهاي خروج را مختل ندر ساختمان

 در مقابل نگ، بایدتخلیه هواي پارکی سامانهها و آویزهاي به کار رفته در بستاتصاالت، ها، ها، کانالکلیه داکت -25-1-3
  گراد مقاومت داشته و ساختار و یکپارچگی خود را حفظ نمایند.درجه سانتی 800قل دماي حدا

ز تمهیدات ابا استفاده  بایدکند، عبور می، در شرایطی که کانال از فضایی با مقاومت مشخصی در برابر حریق -26-1-3
 . زي شودسار حریق مقاومدر براب، هم اندازه همان فضا حداقلدهی کانال با مصالح مقاوم حریق) مناسب (نظیر پوشش

نیه (معادل متر بر ثا 12 حداکثر سرعتهاي این آیین نامه، محاسبات ابعاد کانال باید بر اساس در کلیه قسمت -27-1-3
کامل  رائه محاسباتا باهاي باالتر از این مقادیر، تنها در شرایط خاص سرعتدر نظر گرفتن  فوت بر دقیقه) انجام شود. 2400

 است. پذیرامکان ،نشانیییدیه سازمان آتشو توان فن انتخابی و اخذ تأو دریچه کانال مسیر افت فشار 

، از یید شدهتأاستفاده از دمپر موتوردار مناسب و  هاي مشترك بین طبقات، باید بادر صورت استفاده از کانال -28-1-3
 گیري شود. هاي دیگر جلوبه قسمت و حرارت دود سرایت

د باش ر ارتباطد مناسببا ظرفیت  تغذیه ثانویه (برق اضطراري)یک منبع  باپارکینگ باید  تهویههاي سامانهکلیه  -29-1-3
 نماید. تأمینرا  سامانهکه در شرایط قطع برق اصلی، به صورت خودکار عمل کرده و انرژي 

اقل یک مت حدپارکینگ باید از فضاي اصلی پارکینگ توسط مصالح با مقاو تهویههاي سامانهتابلو و پانل کنترل  -30-1-3
 ساعت مقاوم در برابر حریق تفکیک شود.
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وسط فیوز تتخلیه و کنترل دود، باید بعد از کنتور برق به صورت جداگانه و  هايسامانه کلیه رسانی بهبرق -31-1-3

درجه  900دماي مقاوم در برابر ساعت  دوبه مدت هاي این سامانه باید کلیه کابلنشانی صورت پذیرد. مخصوص آتش
ا در نشانی، تنهتشاي باشد که در صورت قطع تمامی فیوزها به جز فیوز مخصوص آرسانی باید به گونهشند. برقبا گرادسانتی
 نشانی ساختمان، جریان الکتریسیته برقرار باشد. هاي ایمنی و آتشسامانه

  

  نشانیهاي ایمنی و آتشرسانی سامانهرقب -32-1-3تصویر 

 

 تهویه مکانیکی به روش کانالی -2-3

ه معمولی هایی که تهویامانهسیساتی ساختمان (به جز سهاي تأامانهمکانیکی باید از سایر س تهویه سامانه -1-2-3
 را داشته باشد. 10-1- 3و  2- 1-3اي باشد که شرایط بند ظرفیت آن به گونهدهند) مستقل بوده و پارکینگ را انجام می

ي که در احداقل شامل دو فن باشد به گونهقسمت  هراي طراحی شود که باید به گونه تهویه مکانیکی سامانه -2-2-3
و رسانی برقاً نحوه ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود. ضمن %50مانده، از هاي باقی، ظرفیت فنهاصورت از کار افتادن یکی از فن

ثیري نداشته ها تأد سایر فنعملکرها، روي اي باشد که خرابی یا از کار افتادگی یکی از فنها باید به گونهسامانهاندازي این راه
 .باشد

ادي و شرایط اي باشد که فشار در هر دو شرایط عهواي جبرانی باید به گونه تأمینهاي سامانه نحوه کنترل فن -3-2-3
 حریق همواره منفی باشد. 

ر قاومت دراي ماي داگرفته باشند، باید توسط اجزاي سازه قرار تخلیه ها داخل ساختمان ولی خارج از زوناگر فن -4-2-3
 ایطی، این مقاومت کمتر از یک ساعت نباشد.، محصور شده و تحت هیچ شرهمان قسمتریق معادل برابر ح

قرار داشته باشند،  را در معرض حریقاحتمال قرار گرفتن در صورتی که ها و تجهیزات کنترلی مرتبط با آنها فن -5-2-3
 .ساعت مقاوم در برابر حریق باشنداي که تا یک وده به گونهکشی حفاظت شده بباید داراي کابل



 11                                                              هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود                               ضوابط مالك عمل سامانه
    

  
  .امکان پذیر باشدذیل  با هر دو شرطباید حریق  در شرایط سامانه تهویه پارکینگراه اندازي  -6-2-3

 غیره)و  سامانه کشف و اعالم حریق (در اثر دود، نرخ سریع افزایش حرارت، کاشف چند شرطی، فلوسوئیچ اسپرینکلر 

 (راه اندازي به صورت دستی) نشانیسوئیچ مخصوص آتش 
 
فرمان  تغییر وضعیت تابلوياعالم حریق ساختمان، سریعاً باید فرمانی جهت سامانه پس از کشف حریق توسط  -7-2-3

 صادر شود.از وضعیت عادي به وضعیت حریق،  تهویه پارکینگسامانه 

 نمود و سوئیچ دستی نیز کنترل اي طراحی شده باشد که بتوان آنرا به صورتپارکینگ باید به گونهتهویه  سامانه -8-2-3
  باشد. اتوماتیک /ناین سوییچ باید داراي سه وضعیت خاموش/ روش عملکرد دستی آن باید در محلی مناسب قرار گیرد.

اشی از ندود تخلیه ها و چه در طراحی براي باید در طراحی توجه شود که چه در طراحی براي تخلیه آالینده -9-2-3
 در کل فضاي پارکینگ وجود نداشته باشد.اي تهویهحریق، هیچ نقطه مرده و بدون 

 ر دود نشود.اي جانمایی شود که منجر به تخریب الیه دود و گسترش بیشتتزریق هواي تازه باید به گونهدریچه  -10-2-3

شده تا خللی در نمتر بر ثانیه بیشتر  5ها از اي باشد که سرعت هوا در مسیرهاي فرار و رمپطراحی باید به گونه -11-2-3
  متصرفان ایجاد نگردد. فرار

  

 فنتهویه مکانیکی به روش جت -3-3

زه بوده و در آن هاي اصلی تخلیه یا تزریق هواي تاداراي فنی کانال سامانههمانند فن، تهویه به روش جت سامانه -1-3-3
ه استفاد ارکینگهاي سقفی جهت انتقال هوا در تراز افقی هر طبقه از پفنکشی هر طبقه از پارکینگ، از جتبه جاي کانال

 .را داشته باشد 10-1- 3و  2- 1-3ظرفیت آن، شرایط بند  اي طراحی شود کهاین سامانه باید به گونهشود. می

ام ارکینگ را انجهایی که تهویه معمولی پانهمسیساتی ساختمان (به جز ساهاي تأباید از سایر سامانه سامانهاین  -2-3-3
 دهند) مستقل باشد.می

ت از کار اي که در صوراي طراحی شود که حداقل شامل دو فن باشد به گونهتخلیه اصلی باید به گونه سامانه -3-3-3
متر نشود. ضمناً کظرفیت مورد نیاز براي تخلیه پارکینگ  %50مانده، از هاي باقیهاي تخلیه، ظرفیت فنافتادن یکی از فن

ها ر فنها، روي سایز فناي باشد که خرابی یا از کار افتادگی یکی انهها باید به گوسامانهو راه اندازي این رسانی برقنحوه 
 یري نداشته باشد. تأث

فرمان  تغییر وضعیت تابلوياعالم حریق ساختمان، سریعاً باید فرمانی جهت سامانه پس از کشف حریق توسط  -4-3-3
 صادر شود.سامانه تخلیه هوا از وضعیت عادي به وضعیت حریق، 
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صلی هاي اخیر مناسب، ابتدا فنحریق، باید پس از طی مدت زمان تأ ت عادي به وضعیتبعد از تغییر وضعی -5-3-3

قاط تخلیه ثر دود به نهاي سقفی که براي هدایت مؤفنتعداد الزم از جتهاي اصلی هوا جبرانی و سپس تخلیه، سپس فن
  محاسبه گردد.افراد روج خیر باید بر اساس طراحی مسیرهاي خاست، راه اندازي شود. مدت زمان تأمورد نیاز 

ختالط و اسامانه خیر این است که متصرفین در حین فرار در اثر روشن شدن علت در نظر گرفتن مدت زمان تأ -6-3-3
ر ثیینکه تحت تأبدون ااي طراحی شده باشد که متصرفین در حال فرار، باید به گونه سامانه، دچار مشکل نشوند. هوا دود و

 . نندطی کرا بتوانند مسیر خروج طبقه  ،قرار گیرند از حریقدود و حرارت ناشی 

  ذیل بستگی دارد. و به عواملباشد  رسیدهیید نهاد قانونی مسئول خیر زمانی باید به تأمیزان تأ -7-3-3

 ابعاد و هندسه پارکینگ  
 هافنهاي تخلیه و جتتعداد و محل فن  
 تعداد و نوع متصرفین حاضر در محل  
 هاي مناسبتعداد و محل خروج 

 
باید به  نماییتوجه شود. جاو مسیرهاي خروج ها خروجگیري محل قرارهنگام جانمایی نقاط تخلیه اصلی، باید به  -8-3-3

 دچار مخاطره نکند. ها و مسیرهاي خروج را اي باشد که خروجگونه

کی بر روي نامیاي باشد که جریان هواي ناشی از آنها، باعث وارد آمدن فشار دیها باید به گونهفنجانمایی جت -9-3-3
جاز منیروي داکثر ح ها و ورود و نفوذ دود به داخل دهلیز پلکان، البی و یا راهروها نگردد.ها و درب البیسطح درب پلکان

  باشد. نیوتن می 133جهت گشودن درب، 

 از حریق، در طراحی براي دود ناشی همچنینها و باید در طراحی توجه شود که در طراحی براي تخلیه آالینده -10-3-3
  اي در کل فضاي پارکینگ وجود نداشته باشد.هیچ نقطه مرده و بدون تخلیه

شده تا خللی در نمتر بر ثانیه بیشتر  5ها از اي باشد که سرعت هوا در مسیرهاي فرار و رمپطراحی باید به گونه -11-3-3
  فرار متصرفان ایجاد نگردد.

، باید در یا سایر موانع فیزیکیها و در برابر جریان هوا، توسط تیرها، ستون ت و آشفتگی ایجاد شدهممقاو -12-3-3
  ها لحاظ شود.فنمحاسبات و جانمایی جت

رفیت تخلیه ظجا شده توسط آنها، از ها باید به گونه اي انتخاب شود که حجم هواي جابهفنتعداد و ظرفیت جت -13-3-3
  هاي تخلیه اصلی، بیشتر نشود.فن

و  ها، کاشفهاشود، محل بارندهمینصب  هاي اعالم حریقو یا کاشف شبکه بارنده خودکارسامانه ه هایی کدر محل -14-3-3
ه، ها بر روي الگوي پاشش آب بارندفنجریان هواي ایجاد شده توسط جتیر تأثاي جانمایی شوند که ها باید به گونهفنجت
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تعیین و رعایت  ،فنبا توجه به مشخصات جت باید فواصل مجاز هاي اعالم حریق را مختل نکند.بوده و عملکرد کاشفکمینه 
  شود. 

 ط ذیل باشد. یا هر دو شرباید توسط یک حریق  سامانه تهویه پارکینگ در شرایطراه اندازي  -15-3-3

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

  (راه اندازي به صورت دستی) نشانیمخصوص آتشسوئیچ 

ت ه داراي مقاومگرفته باشند، باید توسط اجزاي سازه اي کقرار تخلیه  ها داخل ساختمان ولی خارج از زوناگر فن -16-3-3
 د.ایطی، این مقاومت کمتر از یک ساعت نباشدر برابر حریق معادل زون حریق باشند، محصور شده و تحت هیچ شر

 

  پلکان وروديتخلیه هواي البی و پیشو تهویه  -4
وربندي و داي مناسب چه به عنوان خروج استفاده شوند، باید به گونههاي داخلی و خارجی بنا چنانتمامی پلکان -1-4

  هاي ذیل مجاز است:فضاي دوربند با یکی از روش تأمیندودبندي گردند. دودبند کردن پلکان داخلی یا 

 1800در این روش باید حداقل عرض پیش ورودي در مسیر پیمایش  ه طبیعی:ورودي با تهویاستفاده از پیش -1-1-4
د. رنظر گرفته شوباشد. این عرض نباید کمتر از عرض کریدور یا در ورودي منتهی به آن (هرکدام که بیشتر است) دمتر میلی

ت باشد. در اقل یک و نیم ساعورودي حددقیقه و از واحدها به پیش 20ورودي به پلکان مقاومت حریق در ورودي از پیش
   شو باشند.شو یا خودکار بستهبستهضمن درها باید دودبند و خود

د، شوستفاده میادر این روش از بالکن براي ارتباط پلکان داخلی با واحدها  استفاده از بالکن با تهویه طبیعی:  -2-1-4
پیش ورودي  مقاوم حریق تا در ورودي بالکن بهمتري دیوار  3هاي جان پناه و رعایت فاصله که در این صورت نصب حفاظ

اقل یک ورودي حدورودي به پلکان یک و نیم ساعت و از واحدها به پیشالزامی است. مقاومت حریق در ورودي از پیش
 شو باشند.شود یا خودکار بستهبستهساعت باشد. در ضمن درها باید دودبند و خود

  

بوده  میلیمتر 1100در این روش باید حداقل عرض پیش ورودي  مکانیکی:ورودي با تهویه استفاده از پیش  -3-1-4
ر ورودي از دمیلیمتر باشد. مقاومت حریق  1800و فاصله در ورودي واحد به پیش ورودي تا دریچه تهویه مکانیکی حداقل 

ودبند و ددرها باید ورودي حداقل یک و نیم ساعت باشد. در ضمن دقیقه و از واحدها به پیش 20پیش ورودي به پلکان 
 شو باشند.خودبسته شود یا خودکار بسته

 

 ضوابط مراجعه شود. 5به قسمت  استفاده از سامانه ایجاد فشار مثبت: -4-1-4
 

اي ار نماید. فضکاعالم حریق بوده و در صورت بروز حریق شروع به سامانه باید مرتبط با  البی تهویه مکانیکی سامانه -2-4
 ق هواي تازههواي تازه مجهز شود. نرخ تزری تأمینپیش ورودي کلیه طبقات باید در هر طبقه به دریچه اگزاست و دریچه 

ت (تعویض در ساع مرتبه تعویض هوا 90مرتبه تعویض هوا در ساعت و نرخ هواي اگزاست باید بر اساس  60باید بر اساس 
ناسب طراحی هاي هواي تازه و هواي اگزاست باید به طور مجزا و در محلی محجم هواي پیش ورودي) محاسبه گردد. کانال

 .شده و با مصالح مقاوم در برابر حریق حفاظت شوند
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شود) و یمگیري متري از زیر سقف (فاصله از باالي دریچه اندازهسانتی15دریچه اگزاست باید در فاصله حداکثر  -3-4

 .نصب گردد شود)گیري میمتري از کف (فاصله از زیر دریچه اندازهسانتی 15دریچه هواي تازه باید در فاصله حداکثر 
 )3-5(مطابق تصویر 

 

 
  تهویه البی سامانههاي ها و دریچهجزئیات اجراي کانال -3-4تصویر 

  

 .مقررات ملی ساختمان مراجعه شودجهت دریافت اطالعات کامل، به راهنماي مبحث سوم  -4-4

  
 

 فشار مثبت سامانه -5

 محاسبات -1-5

ی ن ایجاد محیطپلکان اجرا شده و هدف از آ دهلیزفشار مثبت پلکان به منظور باال بردن فشار هواي داخل سامانه  -1-1-5
از نی معماري نیهایی که طبق دستورالعمل ایمباشد و اجراي آن در ساختمانامن و عاري از دود به منظور فرار ساکنین می

 فشار مثبت دارند، اجباري است. سامانهبه 

ي مجاور، ایجاد اختالف فشار مناسب در دهلیز پلکان نسبت به فضابر اساس  باید فشار مثبت سامانهمحاسبات  -2-1-5
 انجام شود.

ود داجازه نفوذ  که اي باشدبه اندازهفشار مثبت باید  سامانهاندازي  پلکان پس از راه دهلیزمقدار فشار هواي داخل  -3-1-5
 جهز به شبکهمهاي به دهلیز پلکان ندهد. مقدار حداقل اختالف فشار نسبت به فضاي مجاور، در ساختمانناشی از حریق را 

 .پاسکال باید باشد 25ها، پاسکال و در سایر ساختمان 5/12بارنده کامل، 
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ده و مثبت شامل فن، الکتروموتور و غیره باید بر اساس مشخصات فنی سازنانتخاب تجهیزات سامانه فشار  -4-1-5

 اختالف فشار مناسب را دارا باشد.که توان ایجاد  انجام شودنمودارهاي فشار و دبی و به گونه اي 

 شو مجهز باشد. هاي دهلیز پلکان باید به مکانیزم خود بستهدرب -5-1-5

 ي بام) باشد.فضاي آزاد (ترجیحاً رومحل نصب فن باید در  -6-1-5

روي ي باشد که نیافشار مثبت باید حداکثر به اندازه سامانهمقدار فشار هواي داخل باکس پلکان پس از راه اندازي  -7-1-5
 قدار این نیرو بهم بیشتر نشود.نیوتن)  133(کدام از طبقات، از نیروي مجاز جهت باز کردن درب وارد بر درب پلکان در هیچ
 ی دارد.تا کناره درب، نیروي الزم جهت غلبه بر جک خودبست درب و اختالف فشار، بستگابعاد درب، فاصله دستگیره 

ط ذیل هر دو شر یاباید توسط یک آن راه اندازي و اعالم حریق بوده سامانه فشار مثبت باید در ارتباط با  سامانه -8-1-5
 باشد.

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

 (راه اندازي به صورت دستی) نشانیسوئیچ مخصوص آتش 

دي به  فرمانی جهت تغییر وضعیت تابلوي فرمان فن از وضعیت عاسریعاًسامانه پس از کشف حریق توسط این  -9-1-5
 وضعیت حریق صادر شود. 

ترین کف پایین( آنها که ارتفاع دهلیز پلکانهاي مسکونی مسکونی، و یا ساختمانهاي با کاربري غیردر ساختمان -10-1-5
- اي (کانالهباید به صورت شبکفشار مثبت  سامانهباشد، میمتر  30بیش از  قسمت پلکان) تا سقف باالترین قسمت پلکان

 .پلکان مرتبط گردددهلیز به با ابعاد مناسب دریچه یک از طریق ، هر سه طبقهدر حداقل کشی) اجرا شده و 

احدهاي بیش یا تعداد وطبقه و  12هاي مسکونی با تعداد طبقات مجموعاً بیش از سامانه فشار مثبت در ساختمان -11-1-5
روش  مککمسکونی، باید به صورت داینامیک طراحی شده و در هر لحظه به هاي غیردر ساختمانواحد و همچنین  24از 

پلکان را در  ، میزان فشار داخل دهلیزو غیره) هاظرفیت فنتغییر هاي اطمینان، مناسب، دریچه یسامانه کنترلمناسب (
 محدوده استاندارد حفظ نماید. 

واحد،  24تعداد واحدهاي حداکثر متر و  30ارتفاع دهلیز پلکان کمتر از هاي مسکونی با در خصوص ساختمان -12-1-5
 توان به صورت سرانگشتی، مقادیر مندرج در جدول ذیل را در نظر گرفت.می

 واحد 24هاي زیر متر و ساختمان 30هاي زیر سرانگشتی ظرفیت فن فشار مثبت در پلکان مقادیر -لفا-12-1-5جدول 

  نوع درب پلکان
  ظرفیت هوادهی به ازاي هر پاگرد پلکان

  مترمکعب در ساعت
)h/3m( 

  فوت مکعب در دقیقه
CFM 

  400  680  درب معمولی
  350  600  شده ییددرب دودبند مقاوم حریق تأ
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 واحد 24هاي زیر متر و ساختمان 30هاي زیر مقادیر سرانگشتی فشار فن فشار مثبت در پلکان -ب-12-1-5جدول 

  ارتفاع دهلیز پلکان
  * هد مورد نیاز فن

  پاسکال
)Pa(  

میلیمتر جیوه 
)mmHg(  

  397/0  53  متر 15تا  0
  450/0  60  متر 20تا  15
  502/0  67  متر 25تا  20
  562/0  75  متر 30تا  25

  

روش ز او در صورت استفاده بوده  فن تزریق مستقیم مربوط به حالت* مقادیر مندرج در این جدول 
  .آن لحاظ شود ها نیز دردریچه ، اتصاالت وهاکشی باید میزان افت فشار ناشی از کانالکانال ايشبکه

ید بر اساس متر، محاسبات با 30از  اع پلکان بیشهاي مسکونی با ارتفمسکونی و ساختمانهاي غیردر ساختمان -13-1-5
  یست.نانگشتی مجاز شده و استفاده از محاسبات سرگذار انجام ز و سایر پارامترهاي تاثیرهاي باشرایط ساختمان، تعداد درب

 

 نکات اجرایی -2-5

 ریق نصبحتابلوي کنترل فن فشار مثبت باید در فضاي سرپوشیده و محافظت شده، ترجیحاً در کنار پنل اعالم  -1-2-5
 شود. 

 باشد.  حالته کنترل وضعیت فن به صورت دستی و اتوماتیک 2تابلوي کنترل فن فشار مثبت باید داراي کلید  -2-2-5

رق به رنگ بگر وضعیت فن باشد. چراغ سیگنال جریان هاي نمایشتابلوي کنترل فن فشار مثبت باید داراي چراغ -3-2-5
 جرا شود. اسبز، چراغ عملکرد فن در حالت اتوماتیک به رنگ قرمز و چراغ عملکرد فن در حالت دستی به رنگ زرد باید 

 . مناسب استفاده شود I/Oدقیقه تنظیم شده و از  60در صورت استفاده از تایمر، زمان آن باید روي  -4-2-5

 . حو مناسب پایش شودنفرمان پنل اعالم حریق به تابلوي کنترل فن فشار مثبت باید به وضعیت اتصال  -5-2-5

 اشد. المللی بر بینبوده و داراي نشان استاندارد ملی یا استانداردهاي معتب شده یدتأیفن فشار مثبت باید از نوع  -6-2-5

ها باید -نهاي گردنده فو قسمتآمیز نبوده اي باشد که براي متصرفین مخاطرهها باید به گونهمحل نصب فن -7-2-5
 مجهز به حفاظ مناسب گردد.

ا یی ــاندارد ملـتداراي نشان اسها، فیوزها و تایمر سامانه فشار مثبت باید ها، کنتاکتورها، رلهو کابل هاسیم -8-2-5
 المللی باشد. استانداردهاي معتبر بین

 فیوز و کنتاکتور سامانه فشار مثبت باید بر اساس توان ظاهري انتخاب شود.  -9-2-5

 هادي مسیر پنل یا اینترفیس، حتماً باید از نوع کابل بوده و با توجه به جریان مصرفی و طول کابل انتخاب شود.  -10-2-5


