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چکیده واژگانکلیدی

هتای  رشد روزافزون جمعیتت و افتزایش میمتت زمتی  در شتهرهای بتزرا ستیش افتزایش تعتداد ستا تمان          

ها به علت عواملی نظیر تعداد زیتاد جمعیتت   ای  سا تمان های ا یر شده است.ی مسکونی در سالبلندمرتیه

ی جمعیتت در شترای    های فراوانی بترای تخلیته  ساک ، احتمال  واب بودن افراد، ارتفاع زیاد و غیره از چالش

ی سا تمان از منظر طراحتی معمتاری در   اضطراری و حریق بر وردارند. در پژوهش حاضر ابتدا الزامات تخلیه

های مربوطه متورد  ی حریق در شش کشور آمریکا، ژاپ ، فرانسه، ایران، انگلستان و استرالیا و چالشهانامهآیی 

های معماری  روج اضطراری شناستایی و متورد ارزیتابی مترار گرفتنتد. همبنتی  بررستی شتش تیت  از           بررسی مرار گرفته است. سپس مؤلفه

مسدود شدن مسیر فترار واحتدهای مستکونی بستیار زیتاد استت. بتا توجته بته          واحدهای مسکونی شهرک اکیاتان تهران مشخص نمود احتمال 

افراد استت، طراحتی    «یهمه»نظر گرفت  ای  اصل که هدف ایمنی، نجات جان  های ا یر و با درهای فناوری برای نجات افراد در سالپیشرفت

هتای  واحد، یک نیاز اساستی و ضترورت طراحتی در ستا تمان     در تمامی واحدها و با گنجایش افراد ساک  در آن «های محصوربالک »و اجرای 

 ی مسکونی است.بلندمرتیه

هایبلندمرتبهساختمان

شرایطاضطراری

یجمعیتتخلیه

 بالکنمحصور


مقدمه-1

توانتد بترای   در میان انیوه نیازهایی که یتک ستا تمان متی   

ساکنان  ود برآورده ستازد، تتیمی  امنیتت جتانی ستاکنان،      

تری  هدف یک سا تمان و یک سرپناه بوده  بدون شک مهم

های ا یر رشتد تکنولتوژی ستا ت،    و هست. اگرچه در سال

ی بشری در مواجهته بتا   کشف مصالح جدید و افزایش تجربه

نمایتد،   طرات مختلفی که ساکنی  یتک بنتا را تهدیتد متی    

کمک مؤثری در کاهش میزان و شدت  طرات داشته استت  

امتتا مشتتک ت و  طتترات جدیتتدی ماننتتد ومتتوع حتتواد     

ش جمعیتت  هتا، افتزای  تروریستی، افزایش ارتفتاع ستا تمان  

ها مانند ها و وجود منابع فراوان انرژی در سا تمانسا تمان

 کند.گاز و برق امنیت جانی افراد را تهدید می

ی کشتورهای دنیتا بترای افتزایش     در حال حاضر همته  

هتتتا از مقتتتررات استتتتانداردها، ستتتطح ایمنتتتی ستتتا تمان

هتای تخصصتی مختلفتی استتفاده     نامهها و آیی دستورالعمل

ها در کشتورهای مختلتف   مقررات ایمنی سا تمان کنند.می

های آشکاری با یکدیگر دارند اما همتواره فترار   اگرچه تفاوت

ی ی افراد و رسیدن به یک منطقته افراد از سا تمان و تخلیه

ها مد نظتر   عنوان یک ضرورت در طراحی سا تمان ام  را به

ت صتور  دهند. بیشتر استانداردهای رایت  در دنیتا بته   مرار می
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 هتای باشند که با استفاده از داوریهای تجویزی میدستورالعمل

آمده و در هنگام بروز حواد  مختلف در طول  دست تجربی به

تاریخ و مطالعات پس از حادثه، ایت  استتانداردها و مقتررات    

 گردند.تر میگیرانهسخت مورد بازبینی مرار گرفته و معموالً

بتا حریتق، چهتار    هتای مترتی    در کدها و دستتورالعمل 

     شناستتایی ی کشتتورها مابتتل استتتراتژی مشتتترک در همتته 

ی آتش  چهار استراتژی شامل محدودیت توسعه باشد. ای می

(Limitation of the development of fire  مقاومتت ، )

(، Fire resistance of structureستازه در برابتتر آتتتش ) 

و ( Limitation of spread of fireمحدودیت گسترش آتتش ) 

 (Scape routesباشتد ) هتای فترار متی   الزامات مرتی  با راه

های زیادی اما با وجود ای  اشتراکات کلی، تفاوت (؛1شکل )

در کتتاربرد و ستتطوز الزامتتات و همبنتتی  در توضتتیحات و  

ها جزئیات الزامات وجود دارد که بیشتر ای  ا ت فات و تنوع

  ی ستا تمان   تخلیته در الزامات مرتی  بتا مستیرهای فترار و    

ها در هنگام طراحی باشد. از سویی دیگر بیشتری  چالشمی

معماری نیز در بخش الزامات مربوط به مسیرهای فرار ایجاد 

های فراوانی را برای یک طتراز ایجتاد   شود که محدودیت می

ای موضتوع استتق ل طراحتان و    کنتد و حتتی تتا انتدازه    می

 اندازد.خاطره میشدت به م های نوآوری را بهفرصت

ی ستتا تمان و پتتژوهش حاضتتر ابتتتدا الزامتتات تخلیتته 

 هامرتی  جهت افزایش ایمنی سا تمان معماری راهکارهای

 های شش کشور آمریکا، ژاپ ، فرانسه، ایران،نامهدر آیی 

 

هایمشتتر حریتددراستتانداردهاواستراتژی-1شکل

کدهایمختلف

ستان و استرالیا شناسایی گردیده است. از آنجا که هتدف  انگل

ی جمعیت و استراتژی مسیرهای فرار در اصلی و اولیه تخلیه

استانداردهای حریتق تمتامی کشتورهای دنیتا نجتات جتان       

باشد امتا بته نظتر     افراد ساک  در آن سا تمان می «تمامی»

 ند.اهای موجود یک حدامل ریسک را پذیرفته نامه رسد آیی می

 های  روج اضتطراری ستنتی و    سپس در بخش بعدی مؤلفه

بندی و مورد ارزیابی مترار   راهکارهای نوی  شناسایی، تقسیم

ی  هتای ستنتی تخلیته    اند و مشخص گردید که مؤلفته گرفته

پله و آسانسور همبنان بیشتری  تیثیر را در  جمعیت مانند راه

یتتز هتتای مختلفتتی ن ی جمعیتتت دارنتتد امتتا از چتتالش تخلیتته

های جدید در پی نجات جان افتراد از   بر وردارند و پیشرفت

باشد. بتا در نظتر گترفت  جمیتع     ها میطریق پنجره و بالک 

 هتای های محصور در سا تمانموارد پیشنهاد استفاده از بالک 

عنوان یک راهکار کارآمد و ضتروری   ی مسکونی بهبلندمرتیه

 پیشنهاد گردیده است.



وکتتدهادراختمانستتتخلیتتهالزامتتات-2
استانداردهایموجود

به چهار هزار سال پیش یعنی   وجود مقررات سا تمانی تقرییاً

موانی  حمورابی که به دستور شاه بابل نوشته شده استت، بتاز   

ای ویران شتود  که  انه گردد. مطابق با ای  مانون در صورتیمی

وم ی آن  انه به اعتدام محکت  و صاحش آن  انه بمیرد، سازنده

 انه کشتته شتود،    گردد و اگر در اثر آن حادثه پسر صاحشمی

پسر سازنده باید کشته شود. همبنی  اگر در اثتر تخریتش بته    

ی بنا ملتزم   شد سازنده  انه ضرر و زیانی وارد می اموال صاحش

ایت   . (Ching & Winkel, 2018) شتد  به جیران  سارت می

موضوع تاریخی از ای  جهت اهمیت دارد کته نتتای  احتمتالی    

ی زنتدگی  توانتد در آینتده   هتا متی  طراحی و اجرای ستا تمان 

باشتد و ایت     کنندگان از بنا مؤثر طراحان، سازندگان و استفاده

امر باید مطابق با استانداردها و موانی  صورت پتذیرد. بنتابرای    

یتتل وجتتودی مقتتررات تتتری  اهتتداف و دالشتتاید بتتتوان کلتتی

سا تمانی را محافظت از س متی، ایمنی و رفاه عمومی جامعه 

 تلقی کرد.

های فرار در استانداردهای  ی سا تمان و راهالزامات تخلیه

آتش معموالً پن  پارامتر اصلی معماری شامل تعداد مسیرهای 

ی  بست، فاصله  روج، حداکثر مسافت سفر، طول راهروهای ب 
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گردند که با طول مسیر مشترک سفر را شامل میها و  روجی

 در ای  بخش مورد بررسی مرار  واهند گرفت. تفصیل بیشتر

 

هایخروجتعدادراه-2-1
ها و استانداردهای طراحی، تعداد مسیرهای  روج  نامه در آیی 

ی تعداد افراد ساک  در ستا تمان یتا ارتفتاع و     وسیله به عموماً

 استترالیا  کشتور  در دود شده است.تعداد طیقات سا تمان مح

 22 از بتیش  متؤثر  ارتفتاع  یا طیقه شش از بیش سا تمان اگر

 ژاپ ، در. باید حدامل دو  روجی داشته باشد باشد، داشته متر

باشند های بیش از پن  طیقه نیازمند دو  روجی میسا تمان

های با طیقات کمتر از پن  نیز بستته بته مستاحت    و سا تمان

 کشورهای در. است دو یا یک  روجی داشته باشندآنها ممک  

افتراد ستاک  در    تعتداد  به توجه با فرار راه تعداد حدامل دیگر،

در ای  میان شتاید بتتوان   . در نظر گرفته شده است سا تمان

تتری   گیرانته گفت میحث سه مقررات ملی ایران یکی از سخت

در  دو مستیر  تروج را تقرییتاً    های جهان استت کته  نامهآیی 

 داند. ی شرای ، ضروری میهمه

محدودیت در نظر گرفته شده در تعداد  روج با ای  هدف 

 گرمتا  دود، توس  فرار های راه از یکی اگر حتی که اصلی است

 استفاده از مستیر  شود، مسدود و یا مواد سمی حاصل از اشتعال

 ,The Building Regulations 2013)دیگتر میستر باشتد   

Aporoved Document B, 2013) .هتدف  ایت   حال، ای  با 

 فرار راه. شود نمی حاصل فرار یرمس دو طراحی و اجرای با فق 

 شتتامل اول بختش . استت  شتده  تشتکیل  بختش  دو از معمتوالً 

 مابتل  اتتاق  یتک  مانند سوزی، آتش از نشده محافظت ای ناحیه

 ماننتد  کوتتاه  زمتان  مدت برای شده حفاظت منطقه و سکونت،

 مانند شده محافظت کام ً منطقه آن دیگر مسمت. است راهرو

 . است دود انعمو با راهرو و پله راه

 

حداکثرطولمسیرپیمایش-2-2
تتری  شتروط   یکتی از اساستی   فرار، مسیرهای ساماندهی برای

تواند محدود نمتودن حتداکثر طتول مستیر پیمتایش      الزم می

 متتر  04-04 تقرییاً سفر فاصله حداکثر کشورها، اکثر در. باشد

    مستافت  و فرانسته حتداکثر   استترالیا  در معمتول  طور است. به

 ستا تمان  جتز  بته  ژاپت   در. باشتد  متتر  04 از بیش نیاید فرس

)در  متتر  24 از بیشتتر  نیایتد  سفر مسافت حداکثر ها،فروشگاه

 هتای اتاق سقف و اگر دیوار و باشد طیقه( 10های تا  سا تمان

 پوشانده شتود،  احتراق مابل غیر مواد با راهروها و سکونت مابل

 متحتده  ایتاالت  در. بتد یا افتزایش  متر 14 تواند تامی طول ای 

 بتدون  هتای ستا تمان  در نیاید مسافر مسافت حداکثر آمریکا

 هایی سا تمان در نیاید و کند تجاوز متر 04 از آبپاش سیستم

 متتر  60 از بتیش  شوند می محافظت آبپاش سیستم توس  که

 حتداکثر  در آمریکتا . هتای اداری( استثنای ستا تمان  به) باشد

. استت  متفتاوت  ستا تمان  بریکتار  نتوع  بته  بسته سفر فاصله

 کته  اداری ستا تمان  در ستفر  مستافت  حداکثر مثال، عنوان به

 متر 11 از بیشتر نیاید شودمی محافظت آبپاش سیستم توس 

باشد. در کشور ایران نیز نوع تصترف و وجتود یتا عتدم وجتود      

ی بارنده در حداکثر طتول ستفر تیثیرگتذار بتوده و ایت       شیکه

 باشد. متر می 11تا  04ی طول در محدوده

دو دلیل اصلی برای محتدود نمتودن حتداکثر طتول مستیر      

پیمتتایش وجتتود دارد. هتتدف اولیتته و اصتتلی از ایتت  محتتدودیت 

تواند کوتاه نمودن زمان سفر باشد. بدیهی است کته هتر چته     می

تر باشد زمان  روج افراد کاهش یافته طول مسیر پیمایش کوتاه

امتا دلیتل دوم ایت      ابتد؛ یو در نتیجه سطح ایمنی افتزایش متی  

ی دید افتراد در فاتاهای آکنتده از دود    محدودیت کاهش فاصله

ستوزی وارد راهروهتای    است. در شرایطی که دود ناشی از آتتش 

گردد مدرت دید افراد و در نتیجه سرعت حرکتت آنهتا    روج می

یابد. به علت گرما و جرم حجمی کمتر ابتدا ایت  دود  کاهش می

مترور   باشد و بته غلظت بیشتری بر وردار میدر نزدیکی سقف از 

گیترد. همتی  موضتوع    تر راهرو را نیز فترا متی   های پایی مسمت

گردد که گتاهی اومتات افتراد بترای فترار از میتان دود        باعث می

وپتا حرکتت کننتد.      یز یا چهار دست صورت نیم مجیور شوند به

محدودیت دید در راهروهای آکنده از دود ممک  است تشخیص 

کان  روج را برای افراد در حال فرار مشکل سازد. ای  موضتوع  م

هایی که افراد با سا تمان آشتنا نیستتند از اهمیتت    برای تصرف

های ا یر تحقیقاتی در  صوص  بیشتری بر وردار است. در سال

تیثیر تابلوهای راهنما و یا ع ئم صتوتی بترای کمتک بته چنتی       

 شرایطی صورت پذیرفته است.


ثرمسیرمشتر سفرحداک-2-3

مستتیر مشتتترک ستتفر بخشتتی از دستتتر   تتروج استتت کتته 

متصرفان باید طی کنند تا بته محلتی برستند کته از آنجتا، دو      
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مسیر مجزا و در جهت مختلتف بترای رستیدن بته دو  تروج      

ی جداگانه وجود دارد. ایت  مستیر مشتترک بایتد در محاستیه     

 مستیر  طول مسافت مجاز تردد در نظر گرفته شود. محدودیت

های مرتی  با مستیر  محدودیت تری  مهم از یکی سفر مشترک

کشتورها   تمتامی  در ستفر  مشتترک  مستیر  طول .است  روج

 نیایتد  ستفر  مشترک مسیر استرالیا در. است محدودیت دارای

 حتداکثر  طتول  دوم یتک  کته  باشتد  متر 24 از بیش طورکلی به

 ستفر  مشتترک  مستیر  محدودیت ژاپ ، در. است سفر مسافت

در نظتر گرفتته    طول مسیر پیمتایش  حداکثر نیمی از وانعن به

 ستفر  مشترک مسیر آمریکا و ایران، متحده ایاالت شود. درمی

 توست   ستا تمان  آیتا  اینکته  و سا تمان کاربری نوع به بسته

است. در فرانسه ایت    متفاوت شودمی محافظت آبپاش سیستم

متتر استت و در    04هتا حتداکثر   ی ستا تمان طول برای همه

کشور انگلستان نیز بستگی به نوع تصرف و تعداد  تروج بتی    

 متر متفاوت است. .0281تا  1.81

دو راه  روج باید از یکتدیگر فاصتله داشتته باشتند تتا در      

صورت مسدود شدن یکی از آنها افراد بتواننتد از راه جتایگزی    

 مستتقل  کام ً مسیر دو فراهم نمودن حال، ای  با  ارج شوند.

 بنتابرای   پذیر نیستت؛  امکان سا تمان از نقطه هر از فرار برای

مجاز باشد تتا   سفر مشترک مسیر از مشخصی طول است الزم

. افراد پس از طی آن مسیر به محل انتخاب راه  تروج برستند  

طییعی است که اگر حادثه در مسیر مشتترک اتفتاق بیافتتد و    

ی  بنابرا ای  مسیر مسدود گردد راه  روج دیگری وجود ندارد؛

تر باشتد ستا تمان از امنیتت بیشتتری     هرچه ای  مسیر کوتاه

 بر وردار است.

 

 بستراهروهایبن-2-0

در استتتانداردهای مختلتتف دارای  بستتتبتت  راهروهتتای طتتول

 ورود از جلتوگیری  هتدف  بتا  محتدودیت  ای . است محدودیت

 از جلوگیری یا و عقش به بازگشت و بستب  راهروهای به افراد

بنابرای   است؛ بستب  راهروهای در دود در فرادا گرفتار شدن

 تتا  باشتد  کوتتاه  کتافی  انتدازه  به باید بستب  راهروهای طول

 در .نتدارد  وجود  روجی هیچ که شود داده تشخیص راحتی به

 از نوع تصترفی  هیچ در نیاید بست ب  راهروهای ژاپ  و فرانسه،

 ایراهروهتت آمریکتتا، متحتتده ایتتاالت در. کنتتد تجتتاوز متتتر 14

متتر   081هتا حتدود   است و در اکثر کتاربری  محدودتر بست ب 

 و فروشتگاه  هتل، در بارنده، سیستم از استفاده صورت در الیته

کشتور ایتران نیتز    . یابتد افزایش می 12 اداری تا هایسا تمان

وضعیتی مشابه با کشور آمریکا دارد. ای  محتدودیت در   تقرییاً

 .1تتا   1در انگلستتان بتی    متر و  24تا  0کشور استرالیا بی  

 مطلتوب  بستی از منظر ایمنیب  مسیر هیچ متر است. مطمئناً

 ریتزی برنامته  نیاشد، مجاز بستی ب  راهروی هیچ اگر نیست اما

بستت   طول راهروهای بت   .شد  واهد محدود بسیار سا تمان

جز کشورهای ژاپ  و فرانسه در سایر کشورها بر اسا  نتوع   به

تواند به پارامترهای مختلفی ای  طول میتصرف متفاوت است. 

کنند و یا به عتر    مانند تعداد افرادی که از راهرو استفاده می

راهرو مرتی  باشد. تفاوت ای  محدودیت در کشورهای مختلف 

های مستکونی بتی  حتدامل و حتداکثر     زیاد بوده و در کاربری

 % ا ت ف وجود دارد.04استاندارد 

 

اهفاصلهبینخروج-2-1
هایی که بیش  ها در یک طیقه در سا تمان ی بی   روج فاصله

باشتد.  هایی متی از یک  روج الزامی است نیز دارای محدودیت

ای  محدودیت فاصله از آن جهت است که افراد توزیع شده در 

تتری بته  تروج پیتدا کننتد. ایت        یک سطح دسترسی ستریع 

تری  مطر  امحدودیت در کشور آمریکا و ایران با نسیتی از بزر

آن طیقه تعریف شده و وجود شیکه بارنتده نیتز در مقتدار آن    

و  14تیثیرگذار است. ای  محدودیت در کشور فرانسته حتدامل   

متتر   04التی   1بتی    باشتد و در استترالیا   متر می .2حداکثر 

 متناسش با نوع کاربری متفاوت است.

 

هتایهایخروجاضتطراریوچتالشمؤلفه-3
مرتبطباآنها

ی اصتلی  تتوان بته دو دستته    های  روج اضتطراری را متی   ؤلفهم

بنتدی نمتود.    اجزای  روج عمودی و اجزای  روج افقی تقستیم 

های  روج عمودی یک عامل حیتاتی بترای رونتد تخلیته      مؤلفه

اما هتر مؤلفته    (Ronchi & Nilsson, 2013) سا تمان هستند

فرد  ود است که ممک  است رونتد   های منحصربهدارای ویژگی

   تخلیه را تحت تیثیر مرار دهد. چند مؤلفه مهم به شرز زیر است.

 

پله-3-1
ها در زمان تخلیه اضطراری آتش یک روش سنتی استفاده از پله
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هتا شتامل    و ایم  است. بر ی از فاکتورهای مهتم طراحتی پلته   

شیش، ظرفیت و سیستم تهویه عر ، طول، مومعیت، تعداد پله، 

. (Bellido, Quiroz, Panizo, & Torero, 2009)آن استت  

الیته فاکتورهای رفتاری و فیزیکی ساکنان مانند جنسیت، وجود 

نشانان و غیره افراد معلول،  ستگی ساکنان، جریان متقابل آتش

در هنگام استفاده از پله نیز بر روند تخلیته تیثیرگتذار استت کته     

باشد. تحقیقات زیادی بر سرعت  از موضوع بحث حاضر می ارج 

ها صورت گرفته است. توجه به ای  نکته حرکت افراد بر روی پله

بسیار حائز اهمیت است که سرعت متوس  انسان هنگام حرکت 

متر بر ثانیته استت و بترای کودکتان و      02/4تا  22/4ها از از پله

ثانیتته استتت متتتر بتتر  00/4و  02/4افتتراد مستت  بتته ترتیتتش  

(Kuligowski et al., 1839)    ای  سرعت کتم رونتد تخلیته را  .

گتردد.  ها میکند کرده و باعث افزایش تراکم افراد در ورودی پله

کنند نیز ممکت  استت   همبنی  افرادی که از ویلبر استفاده می

اصتتلی را مستتدود کتترده و زمتتان تخلیتته را بتته مقتتدار    پلتته راه

 توجهی افزایش دهند. مابل

 

آسانسورتخلیه-3-2
استفاده از آسانسور به علت سرعت باالی جابجایی از اهمیت 

هتای دوملتوی آمریکتا    فراوانی بر وردار است. در حادثه بترج 

نفتتر توستت  آسانستتورها نجتتات پیتتدا کردنتتد  0444حتتدود 

(Huang, Chen, & Yuan, 2014).   بر ی مطالعات نشتان

% زمان تخلیته  00تواند تا دهد که استفاده از آسانسور می می

اگرچته  . (Luo & Wong, 2006)سا تمان را کاهش دهتد  

علت وجتود فشتار    بسیاری از استانداردها و کدهای حریق به

ستتوزی استتتفاده از منفتتی و ایجتتاد مکتتش در هنگتتام آتتتش

هتای جدیتد بتا        اند امتا تکنولتوژی  آسانسورها را ممنوع کرده

انتد  پتذیر  نمتوده   ایجاد فشار مثیت استتفاده از آن را امکتان  

(Faruki & Murah, 2019).    در بر تی از استتانداردهای

و  NFPA101 (Association, 2017)جدیتتد نیتتز ماننتتد  

European Standards EN 81 (European standard 

for Lifts EN81-50, 2020)  استفاده از آسانسور در شرای  و

 هتای های  اص مجاز و توصیه شده است. بر ی از چالشمومعیت

 استفاده از آسانسور در شرای  اضطراری حریق عیارتند از:

 ا ت ل در منیع تغذیه اضطراری 

 های آسانسور گیری در  صوص مکان و تعداد ایستگاهتصمیم 

 هاگیری در  صوص زمان تومفصمیمت 

  محدود بودن فاای کابی 

 شفت آسانسور ورود گرما، دود و شعله به دا ل 


دهیفضایپناه-3-3

دهی فاتایی استت کته در مقابتل حریتق بته میتزان        فاای پناه

منظور پناه گترفت  مومتت افتراد     نماید و بهمشخصی مقاومت می

ش بترای  تروج از   تا رسیدن نیروهای نجات یتا مومعیتت مناست   

 .(Compilation Office, 2016)شتود   سا تمان استتفاده متی  

دهی مکان امنی برای افراد بتا توانتایی کمتتر و    اگرچه فاای پناه

های بیشتر مورد استفاده مترار  معلوالن است که تا رسیدن کمک

گیرد اما عموماً به دلیل م حظات امتصادی در تمتام طیقتات   می

گردد و تنها بر ی از طیقات دارای چنتی   یبینی و اجرا نمپیش

فاایی بوده و ساکنی  بقیه طیقات باید یتک مستیر عمتودی را    

برای رستیدن بته آن طتی کننتد. همبنتی  بتاز هتم بته دلیتل          

م حظات امتصادی، ای  فاا برای گنجایش درصدی از کل افراد 

گردد و ظرفیت الزم بترای  ساک  در سا تمان طراحی و اجرا می

ستتاکنان را نتتدارد. بتتدیهی استتت در صتتورت وجتتود    ی همتته

آسانسورهای تخلیه در شرای  حریتق، ایت  آسانستورها بایتد در     

دهی اجرا گردیده استت بته میتزان کتافی     طیقاتی که فاای پناه

توان فرصتت کتافی بترای    تومف داشته باشند تا افراد معلول و کم

 استفاده از آسانسور را پیدا کنند.


هایهواییپل-3-0
ی افقتی  های هوایی در وامع یک ابزار معمتاری بترای تخلیته   پل

. (Moon, 2019)ساکنیان سا تمان در شرای  اضطراری استت  

بته دام افتتادن    های هوایی جلوگیری ازایده اصلی استفاده از پل

سرنشینان در ستطح مشخصتی در صتورت مطتع متؤثر اتصتال       

بدیهی استت استتفاده از ایت  تکنیتک      سا تمان به زمی  است.

پتذیر استت کته دو یتا چنتد ستا تمان       تنها در صتورتی امکتان  

هتای هتوایی    پل بلندمرتیه در مجاورت یکدیگر مرار گرفته باشند.

رها برای دستتیابی ستریع بته    ها و آسانسو پله عموماً در امتداد راه

   باشد.ارتیاطات عمودی می

و  Ponte dei Sospiri طراحی اولی  پل هوایی در بنای

     در شتهر ونیتتز توست  معمتتار آنتونیتو کتتانتی  اجترا گردیتتد    

(Marks, 2019)هتتای ا یتتر از ایتت  تکنیتتک در . در ستتال
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    هتای پترونتا  در کشتور    هتای دیگتر ماننتد بترج    سا تمان

مالزی، مرکز تجارت جهانی یودا در کشور چی  و ستا تمان  

دی در شتهر پکت  نیتز استتفاده شتده استت        ال انجم  ستی 

(Antony Wood & Safarik, 2019) (. استفاده از 2)شکل

ریتزی ستا تمان   توجهی در برنامه تواند تیثیر مابلمی پل هوایی

هتای ستا تمان تیتدیل    زیرا طیقه اتصال به البی داشته باشد

. در حال حاضر کمیود دانش در (A Wood, 2003) شود می

های آسمانی در هنگام تخلیه وجود دارد و مورد اثربخشی پل

مطالعات بیشتری مربوط به استفاده از آنها در ترکیش با سایر 

 (Ronchi & Nilsson, 2013).اجزای  روج مورد نیاز است

 

 

 
دی،الهایهوایی)الف(ساختمانانجمنستیپل-2شکل

)ب(مرکزتجارتجهتانییتودا،ژنوتژو،2112پکن،چین،

 1001هایپتروناس،کواالالمپور،مالزی،)ج(برج2111چین،

هاینوینخروجاضطراریتکنیک-3-1
      جدیتد   هتای  حتل  های ا یر بسیاری ا تراعتات و راه در سال

ی ها و مؤسسات بترای تخلیته  و نوآورانه توس  افراد، شرکت

             هتتا در شتترای  ارائتته گردیتتده استتت   افتتراد از ستتا تمان 

(A Wood, 2007). ها در کدام از ای  ایده اگرچه تقرییاً هیچ

االجتترا نشتتده استتت امتتا  استتتانداردهای حریتتق موجتتود الزم

ها ادعا دارند که محصوالت  تود را در  بسیاری از ای  شرکت

هتای  انتد. ایت  تکنیتک   های زیادی به اجرا درآوردهسا تمان

ی تتوان بته چهتار دستته    ی جمعیتت را متی  جایگزی  تخلیه

هتای فتترار و  هتای فتترار، اطامتک  فتترار، نتاودان هتای  سرستره 

 بندی نمود.نشانی تقسیمتجهیزات نوی  آتش


 هایفرارسرسره-3-1-1

هتایی استت کته محققتان و     های فترار یکتی از ایتده   سرسره

ی تواند کمک شتایانی بته تخلیته   کنند میمخترعان ادعا می

های فترار  افراد در شرای  اضطراری بکند. یک مزیت سرسره

کند زیترا افتراد   ی  است که به کاهش زمان تخلیه کمک میا

بدون داشت  نیروی الکتریکی و مدرت جسمی، از جمله افراد 

ی همکف سرعت به طیقه توانند بهدارای ا ت ل حرکتی، می

نظتر داشتت کته مستائلی ماننتد       بروند. با ای  حال بایتد در 

باید در ی آسانسور، فاایی که آسانسور اصطکاک افراد و بدنه

ی فاتتای نصتتش سرستتره، میتتزان آن نصتتش گتتردد و تهویتته

هتای ورود  مقاومت فاای نصش در برابر آتش و طراحی محل

باشند. یک نمونه  های ای  سیستم میو  روج افراد، از چالش

هتای فترار توست  شتی  ژانت       های موفق سرسرهاز طراحی

ی کته دارای سرستره   (Zhang, 2017) پیشنهاد شده استت 

 (.0ی انتقال است )شکل مارپیچ و دریبه



هایفرارناودان-3-1-2

به شکل کانال و از جنس پارچه مقاوم  های فرار عموماًناودان

 دارای شتیش نستیتاً   در برابر آتش هستند. ای  وسیله معموالً

باشد که باعث کاهش زمان تخلیه و همبنی  عتدم  تندی می

ی ناودان فترار ایت    اد است. مزیت دیگر ایدهنیاز به فاای زی

کنتد و  است که در شرای  عادی فاای چندانی اشغال نمتی 

  هتا مترار   پله یتا در بتالک    صورت جمع شده در نزدیکی راه به

گیرد تا در موامع اضطراری باز شده و مورد استفاده مترار  می
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تتر، در انتهتای نتاودان یتک     برای فرود راحتت  گیرد. معموالً

هتا  یک نمونه از ای  نتاودان  .الشتک نرم گنجانده شده استب

 0 که توس  یک شرکت استرالیایی طراحتی شتده در شتکل   

 نمایش داده شده است.

 

یجمعیتتوستطیفراربرایتخلیهایدهسرسره-3شکل

شینژانگ

 

 

دربالکن،ناودانفرارمستقر-0شکل

www.escape-chute-systems.comمنبع

(CDD)تجهیزاتکنترلسقوط-3-1-3

( Controlled Descent Devices) تجهیزات کنترل سقوط

های ایمنتی استت. در   های کابلی و جلیقهمتشکل از سیستم

هایی طراحی شده ها و مرمرههای کنترل سقوط م بسیستم

شتود  ها نصش میها و یا بالک در کنار پنجره است که معموالً

            ی افتتتراد را تاتتتمی  تتتتا فتتترود ایمتتت  و کنتتتترل شتتتده 

نماید. همبنی  چکش برای شکست  شیشه در صورت لتزوم  

    بینی گردیتده استت. اگرچته استتفاده از ایت  سیستتم       پیش

تواند ایمنی افراد را تامی  نماید اما استفاده از آن بترای  می

توانتد مشتکل باشتد.    تتوان یتا نتاتوان متی    افراد معلول و کتم 

همبنی  مطالعاتی در  صوص رفتتار استتفاده افتراد از ایت      

ها و امکان تر  افراد در هنگام استفاده از آن صورت سیستم

هتای کنتترل   یک نمونه از سیستتم  2 در شکل نگرفته است.

 سقوط محصول کشور کره جنوبی نمایش داده شده است.

 

سیستمکنترلسقوط،-1شکل

http://www.escaperescue.comمنبع



(PRS)هایفراراطاقک-3-1-3

 هتای فترار  ستکویی یتا اطامتک    چنتد  نجتات  و امداد سیستم

(Platform Rescue Systems) نصتتش ستتقف بتتاالی در     

 روی در راستای افقی و عمودی بر آنها هایاطامک و شودمی

ها متادر  ها و پنجره کند و از بالک می رکتح سا تمان نمای
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 عمتل  برق نیروی با هاسیستم ای . به سوار کردن افراد است

 ظتاهراً . نماینتد  جابجا را زیادی افراد تعداد مادرند و کنندمی

 کشتتیرانی  صتنعت  در آنبته  از فرار اتاق هایسیستم یایده

 شتده  برداشت« ایمنی نجات های مایق» یعنی شودمی اعمال

ها از امنیت و سترعت بتاالتری نستیت بته     ای  سیستم .است

های جدیتد بر توردار استت هرچنتد هزینته      سایر تکنولوژی

 0 مراتش بیشتتر استت. در شتکل    نصش و نگهداری آن نیز به

 های فرار نمایش داده شده است.یک نمونه از اطامک

 

نمونهاتاقکفرار،-0شکل

http://www.escaperescue.comمنبع



نشانیتجهیزاتنوینآتش-3-1-0

 هتای نشانی نیز مانند هر صنعت دیگری در سالتجهیزات آتش

های نتو  گیری بر وردار بوده بر ی از ایدها یر از رشد چشم

در ای  زمینه به عمل تیدیل شده و بر ی هنوز در حد ایتده  

استفاده از بالگرد به توانند با نشانان میبامی مانده است. آتش

هتا بپردازنتد.   دیده از طریق بام یتا بتالک    نجات افراد سانحه

اگرچه استفاده از بالگرد به دلیل ت طم هوا و تجدید نیتروی  

ناشتتی از دود و گرمتتا بتترای فتترود و عملیتتات نجتتات بستتیار 

شود همبنتی  ظرفیتت انتقتال     طرناک است و توصیه نمی

  هتای امتداد و نجتات    ت. پلته افراد نیز دارای محتدودیت است  

باشتد کته بتا    نشتانان نیتز از دیگتر وستایل تخلیته متی      آتش

هتایی کته   یکتی دیگتر از ایتده    محدودیت ارتفاع همراه است.

توس  مخترعی  روسی شترکت دهیتر سانستات ارائته      ا یراً

نشانی آینده نام دارد. ای  ماشی  مادر شده است ماشی  آتش

ها حرکتت کترده و   ایر ماشی است در میان ترافیک از بی  س

توانتد تتا   سرعت  ود را به محل حادثه برساند. سپس متی  به

ارتفاع بسیار زیادی به سمت باال حرکت کرده و ضم  اطفتا   

 (.6 شکل)ها بپردازد ی افراد از طریق بالک  حریق به تخلیه

 

 
زمانبهمنشانیآینده،ترکییکامیونآتشایده-0شکل

یجمعیت،اطفاءحریدوتخلیه

www.techstartups.comمنبع:



گیریبحثونتیجه-0
توان بته ایت  نتیجته    با بررسی استانداردهای حریق موجود می

ی جمعیت در شرای  اضطراری امری ضتروری  رسید که تخلیه

هتای  ی راهگانته های سه باشد و ای  امر باید از طریق بخشمی

هتا   راه ها و شتیش  پله ت پذیرد که شامل راهروها، راه روج صور

 شتروع  دا ل یک واحتد  در سوزیآتش بنابرای  اگر باشند؛می

 اگتر  پذیر نیستت.  استفاده از درب  روج برای فرار امکان شود،

انیاشته از دود باشند همی  مشکل وجود  نیز مرتی  راهروهای

که امکتان طراحتی   رسد با توجه به اینبنابرای  به نظر می دارد؛

ی نقاط یک سا تمان عملی نیست لذا دو مسیر فرار برای همه

پتتذیری را گتتذاران در ایتت  بختتش یتتک حتتدامل آستتیش متتانون

و در طراحی معماری فر  را بر از بتی  رفتت  یتا     اند؛پذیرفته

 آسیش دیدن افراد حدامل یک واحد سا تمانی نهاده است.
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ای مسکونی معموالً آشتپز انه در  ای  موضوع که در واحده 

گتردد و بتا   می نزدیکی  روجی واحدها و فاای تقسیم جانمایی

در نظر گرفت  پتانسیل باالی ریسک آشتپز انه، احتمتال مطتع    

گردد. جهتت بررستی   می مسیر  روج یک واحد مسکونی بیشتر

هتای مستکونی شتهرک     بیشتر موضوع شش نمونته از آپارتمتان  

ررسی مرار گرفت که مترار گترفت  راهتروی    اکیاتان تهران مورد ب

 روج در کنار آشپز انه و احتمال مسدود شتدن مستیر فترار و    

محیو  شدن ساکنان در سایر فااهای مستکونی را بته اثیتات    

عنتوان یتک    (. در ای  تصتویرها آشتپز انه بته   . رساند )شکلمی

فاای با احتمال  طر باال با رن  مرمز، مستیر  تروج بتا رنت      

یر فااهای یک واحد مسکونی که احتمال گیر افتتادن  سیز و سا

 .افراد در هنگام حریق وجود دارد با رن  زرد مشخص شده است
ی بدیهی است که هدف اصلی بحث ایمنی حریتق و   تخلیته  

هاستت.  انستان  «ی همته »ی اول نجتات جتان   جمعیت در مرحلته 

هتا  همبنی  مطالعات و تجربیات گذشته نشان داده است کته پلته  

ر ترکیش بتا آسانستورهای تخلیته بیشتتری  کتارآیی را در رونتد       د

تخلیه جمعیت داشته و دارند امتا در بستیاری از حتواد  گذشتته     

هتا و آسانستورها بته نقتاط ایمت       اگرچه اکثر جمعیت توس  پلته 

انتد بته مستیرهای فترار     اند امتا تعتدادی از افتراد نتوانستته    رسیده

هتا نشتان داد کته    ستی دسترسی پیتدا کننتد. از ستویی دیگتر برر    

هتا  بالک  تواند از طریقبسیاری از راهکارهای جدید نجات افراد می

ها در راستتای دستتیابی    ی تجهیزات و فناوریانجام پذیرد و آینده

هتا و یتا  لتق و    های بیشتتر از طریتق بتالک    نشانان به ارتفاعآتش

    هتا بته منتاطق امت     اجرای تجهیزاتی برای انتقتال افتراد از بتالک    

توان ایت  نظریته را مطترز نمتود کته وجتود       بنابرای  می باشد؛می

 یهتای بلندمرتیته  های مقاوم در برابتر حریتق در ستا تمان   بالک 

مسکونی در مومعیتی متناسش با مسیر  روج و فااهای پر طتر و  

 با گنجایش تعداد افراد واحد، امری الزم و ضروری است.

 

   
 Dخوابهتیپآپارتمانسه

 شهر اکباتان،فازیک
Cخوابهتیپآپارتمانسه

 شهر اکباتان،فازیک
 Fآپارتماندوخوابهتیپ

 شهر اکباتان،فازیک

   
Aآپارتماندوخوابهتیپ

 شهر اکباتان،فازدو
2-خوابهتیپبآپارتمانیک

 شهر اکباتان،فازدو
1-خوابهتیپالفآپارتمانیک

 دوشهر اکباتان،فاز

ششنمونهازواحدهایمسکونیشهر اکباتانوبررسیاحتمالقطعشدنمسیرخروجازواحدها،ناحیهقرمزرنتگ-1شکل
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ی دهتتد کتته تتتاکنون مطالعتته  هتتا نشتتان متتی بررستتی

فردی در  صوص لزوم و تیثیر استفاده از بتالک  در   منحصربه

هتای بلندمرتیته جهتت ایمنتی و     طراحی معماری سا تمان

ی افراد در شرای  اضتطراری صتورت نگرفتته استت و     تخلیه

 ای  فاا بر مصرف انترژی مطالعات گذشته بیشتر بر تیثیرات 

(Ribeiro, Ramos, & Flores-Colen, 2020)   و مستائل

 & ,Izadyar, Miller, Rismanchi)املیمتتی متترتی  

Garcia-Hansen, 2020) تتتتیثیر بتتتالک  بتتتر کتتتاهش ،      

 El) (Lee, Kim, Jeon, & Song, 2007)صتدای متزاحم   

Dien & Woloszyn, 2004)   و همبنتتتی  تنتتتوع و

و  (Su & Hsieh, 2019)ها کارکردهای متفاوت آن در املیم

 ،(Khotbehsara et al., 2018)هتتای مختلتتف فرهنتت 

 متمرکز بوده است.

در  (Ribeiro et al., 2020)کاتارینا ریییترو و همکتاران   

شناستی و  مطالعات  ود نشان دادند کته بتا توجته بته ریختت     

تتوان تعریتف نمتود    سیستم مرزی سه نوع فاای بالک  را متی 

 (:1)شکل

 

نواعبالکنبراساسمطالعاتریبیروشناسیاریخت-0شکل

  ها دارای یک سیستم بتاز نستیت بته    بالک  باز: ای  بالک

 .(Mossé, 2018)فاای بیرون هستند 

    دارای یتتک سیستتتم   هتتابتتالک  محصتتور: ایتت  بتتالک         

     بستتته نستتیت بتته فاتتای دا تتل و  تتارج هستتتند      

(Hilliaho, Köliö, Pakkala, Lahdensivu, & 

Vinha, 2016). 

 هتا دارای یتک سیستتم بتاز     الک  حذف شده: ای  بالک ب

  .(Kim & Kim, 2010)نسیت به فاای دا لی هستند 

های مترتی  بتا   اگرچه مطالعات ریییرو با تیکید بر جنیه

تتوان از  ها صورت گرفتته استت امتا متی    انرژی در سا تمان

ی شناسی بالک  در مطالعات آنها در حوزه بندی ریختتقسیم

از ) های محصور مورد بحث استفاده نمود. بر ای  اسا  بالک 

رستیدن نیتروی    وانند بته میتزان الزم تتا   منظر حریق( که بت

امداد و نجات یا استفاده افراد از وستایل و تجهیتزات فترار و    

رسیدن آنها به نقطه ایم ، ای  مکتان را از نظتر دمتا، دود و    

آل نگته دارد  میزان گازهای سمی در شرای  مطلتوب و ایتده  

توانند یک راهکار مناسش و ضروری در طراحتی معمتاری   می

هتای  ی افتراد ستا تمان در ستا تمان   جان همه برای نجات

 ی مسکونی باشد.بلندمرتیه

دهی کته در  های ایم  نسیت به فاای پناهی بالک ایده

های زیر  اکثر استانداردهای دنیا دیده شده است دارای مزیت

 است:

 در  عملکردی است که صرفاًدهی یک مکان تکفاای پناه

که بالک  ایم   حالیگردد درشرای  اضطراری استفاده می

یک فاای چند عملکردی استت و در تمتام طتول ستال     

 گیرد.های گوناگون مرار میمورد استفاده

 ی جمعیت یتک ستا تمان   دهی گنجایش همهفاای پناه

ی افراد های ایم  همهکه بالک  بلندمرتیه را ندارد درحالی

 دهد.ساک  در سا تمان را پوشش می

 گتردد  ر ی طیقات طراحی متی در ب دهی صرفاًفاای پناه

توان و معلتول بترای دستتیابی بته آن دچتار      لذا افراد کم

که دسترسی به یک بتالک  امت     گردند درحالیمشکل می

 بسیار راحت است.

  هتا محستوب   دهتی جتز  مشتاعات ستا تمان    فاای پناه   

گردد بنابرای  حفت  و نگهتداری آن هزینته و انترژی     می

هتای ایمت    کته بتالک    لیکند درحتا مااعفی را طلش می
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 گونه نیستند. ای 

 دهی به افراد گیر افتتاده در آتتش و در دا تل    فاای پناه

توانتد  متی  که بالک  ایمت   کند درحالیواحدها کمک نمی

 ای  افراد را به نقطه ایم  هدایت کند.

 دهی مستتقر  نشانان به افرادی که در فاای پناهکمک آتش

گیترد کته   ها صورت می پله هاند از طریق آسانسورها و راشده

های حرکتی متقابل ایجاد نمتوده و موجتش   تواند جریانمی

نجتات  که با  ی جمعیت گردد درحالیا ت ل در روند تخلیه

 گردد.افراد از طریق بالک  ایم  ای  معال ایجاد نمی

 

بندیجمع-1
ی جمعیتت  در ای  مطالعه با بررسی الزامات مرتی  با تخلیته 

ی مسکونی در استانداردها و کدهای بلندمرتیه هایسا تمان

هتای مترتی  بتا    موجود حریق مشخص گردید که استتراتژی 

ی طراحی معماری مسیرهای فرار بیشتری  ارتیاط را با حوزه

های  تروج، حتداکثر   دارند و به موضوعاتی از مییل تعداد راه

طول مسیر پیمایش، حتداکثر مستیر مشتترک ستفر، طتول      

      هتتا ی بتتی   تتروجستتت و همبنتتی  فاصتتلهبراهروهتتای بتت 

هتای  ها و تفتاوت پردازند. ای  بررسی نشان داد که چالشمی

زیادی در استتانداردهای کشتورهای مختلتف در ایت  حتوزه      

تواننتد  تروج ایمت     وجود دارد و استانداردهای موجود نمی

 ی افراد ساک  در سا تمان را تامی  نمایند.همه

های مختلف  تروج   ق نیز مؤلفهدر بخش سوم ای  تحقی

ها  های هرکدام از ای  مؤلفهها و چالشاضطراری از سا تمان

هتا،  ها شتامل پلته   مورد بحث و بررسی مرار گرفت. ای  مؤلفه

هتای هتوایی و    دهتی، پتل  آسانسورهای تخلیته، فاتای پنتاه   

های جدید  روج اضطراری هستند که هرکدام از ای  تکنیک

زایا و معاییی هستتند. مطالعتات نشتان    ها  ود دارای م مؤلفه

هتا و تجهیتزات جدیتد ستعی در نجتات      دهد که تکنیتک می

 های واحدها دارند.ها و بالک اضطراری افراد از طریق پنجره

در بخش چهارم ای  پژوهش نیز شش واحد مستکونی از  

ی موردی انتخاب و عنوان نمونه شهرک اکیاتان شهر تهران به

عنتتوان یتتک  یتتری آشتتپز انه بتتهمشتتخص گردیتتد کتته مرارگ

ستوزی در کنتار مستیر  تروج افتراد از      پتانسیل  طر آتتش 

واحدها احتمال مطع مسیر  روج افراد از واحدها و دسترسی 

دهتد.  آنها به مسیرهای  روج افقی و عمودی را افزایش متی 

   با در نظر گرفت  جمیتع متوارد مطروحته ایت  نظریته متوت       

های محصتور و ایمت  در   الک طراحی و ایجاد ب»گیرد که می

تمامی واحدهای مسکونی که گنجایش تمامی افراد آن واحد 

حل نجات افرادی است کته   عنوان یگانه راه را داشته باشند به

پله و  مسیر دسترسی آنها به مسیرهای سنتی  روج مانند راه

ها در . با ای  حساب بالک «آسانسور دچار ا ت ل شده است

ی  ود از مییل تنظیم نور طییعتی، کنتترل   کنار تمامی مزایا

سازی مصرف انترژی، افتزایش پایتداری     صدای مزاحم، بهینه

عنتوان   توانند در بحث ایمنی نیز بهمحیطی و غیره میزیست

 ضروری و مفید نقش ایفا نمایند. یک ابزار معماری کام ً

هتای آینتده مطالعتات    گتردد در پتژوهش  پیشنهاد متی  

هتای ایمت  بتا    انمایی مطلوب بالک تری در  صوص جکامل

هتای مختلتف یتک    توجه به جدول زمانی استتفاده از بختش  

هتای ایمت  و   ی بتالک  واحد مسکونی، ظرفیت، ابعاد و اندازه

هتا و مصتالح مناستش بترای     همبنی  شترای  مترزی بتالک    

 مقاومت الزم در برابر حریق صورت پذیرد.
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Abstract 

 

Rising population growth and increasing land prices in large cities have led to an increase in the number 

of high-rise residential buildings in recent years. These buildings have many challenges to evacuate the 

population in case of emergency and fire due to factors such as a large number of residents, the possibility 

of people sleeping, high height, etc. In the present study, the evacuation requirements and the related 

challenges of the building from the perspective of architectural design have been investigated in fire 

regulations in six countries: USA, Japan, France, Iran, England, and Australia. Then, the emergency exit 

components were identified and evaluated. Also, the study of six types of residential units in the Ekbatan 

town of Tehran revealed that the possibility of blocking the escape route of residential units is very high. 

Therefore, considering the technological advances to save people in recent years and taking into account 

the principle that the goal of safety is to save the lives of "all" people, it is proposed to design and 

implement enclosed balconies in all units and with the capacity of that unit's resident, investigated and 

required in the fire codes. 
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