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با احداث ساختمان هاي بلند،  نخستین تالش ها براي بلندمرتبه سازي در جهان به میانه هاي قرن نوزدهم میالدي باز مي گردد. 
چشم اندازي از نوگرایي،  رفاه،  صرفه جویي در زمین و ... به روي شهرهاي جهان آن روز گشوده شد. اّما، بزودي با وقوع حوادث مختلف 
مشخص شد، بلندي این گونه ساختمان ها، مي تواند اثرات زیانبار ناشي از وقوع حوادث و سوانح مختلف را تشدید نماید. در این مورد 
مي توان زمینلرزه شهر سانفرانسیسكو امریكا را مثال زد. ساعت 5:12 صبح روز چهارشنبه 18 آوریل 1906 )29 فروردین 1285(،  
زمینلرزه شدیدي این شهر را به لرزه درآورد. تخریب ناشي از امواج زمینلرزه در ساختمان هاي بلند شدیدتر بود. اّما، فاجعه واقعي 
آتش سوزي پس از زمینلرزه بود که در 490 بلوک شهر نزدیک به 29000 ساختمان را نابود کرد. از جمله بناهاي بلندي که طعمه حریق 

شد، »برج سانفرانسیسكو« را مي توان نام برد.
در این سالها آتش سوزي در بناهاي بلندمرتبه، اعم از بناهاي مسكوني، کارگاهي،  هتل و ... در بیشتر موارد تلفات انساني فاجعه بار و 

خسارت هاي مالي بسیاري به همراه داشت. 
این فجایع همزمان با دوره اي است که رویكرد سازمان هاي آتش نشاني در کشورهاي صنعتي جهان به آهستگي، از سازماني انفعالي فقط براي 
فرو نشاندن آتش، به سازمان هایي فعال در حوزه ایمني و حفاظت بدل مي گردید. بر همین اساس و بر پایه درس هاي برگرفته از آتش سوزیهاي 

صنعتي کم کم موضوعي به نام مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي در تمام عرصه هاي کار و زندگي وارد ادبیات موضوع شد.
مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي به کمک علم و فناوري، راه حل هاي عملي را براي در امان بودن از آتش سوزي، به ارمغان آورد. 
در بخش ساختمان سازي، قسمت عمده مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي،  در سرفصلي با عنوان محافظت ساختماني در برابر 
آتش سوزي قرار مي گیرد. هدف از این محافظت به بیان ساده آنست که در درجه نخست ساختمان به سادگي آتش نگیرد و در صورت 
وقوع آتش سوزي در ساختمان نیز، دماي قسمت هاي مختلف سازه )قطعه هاي ساختماني( از یک حد معین افزایش نیابد. بدین ترتیب 
ساختمان مزبور،  برحسب کاربري آن، تا زمان معیني در برابر آتش مقاومت کند، گسترش آتش به کندي صورت گیرد،  فرو ریختن به 
تأخیر انداخته شود، در نتیجه فرصت الزم براي فرار افراد در معرض آتش و عملیات موثر آتش نشاني فراهم باشد. محافظت ساختماني در 
برابر آتش سوزي خود از دو بخش اساسي محافظت عامل یا فعال )Active( و محافظت غیرعامل یا غیرفعال )Passive( تشكیل مي گردد  

که البته شرح آن از این یادداشت بسیار فراتر است. در اینجا بطور خالصه فقط به یک بخش کوچک آن اشاره مي شود. 
تجهیز ساختمان به وسایل و تجهیزات آتش نشاني در بخش محافظت عامل قرار مي گیرد. یكي از این تجهیزات سامانه خودکار 
آتش نشاني است. در سال 1874 یک آمریكایي بنام هنري پارملي )Henry Parmelee( نخستین سامانه آبفشان خودکار را ابداع کرد. 
 )Frederick Grinnell( در دهه هاي بعد افراد بسیاري این اختراع را تكمیل کردند. تا آنكه در سال 1883 شخصي بنام فردریک گرینل
سامانه اي با کارایي بسیار خوبي ابداع نمود. در سامانه او نازل هاي ویژه اي بكار گرفته شد که به کمک لوله کشي مخصوص به سقف )یا 
دیوار( هاي قسمت هاي مختلف ساختمان وصل مي گردید. در هنگام وقوع آتش سوزي، نازل بصورت خودکار عمل کرده و شروع به آبپاشي 
مي نمود. از آن هنگام تاکنون هزاران آتش سوزي در ساختمان هایي که به کمک این سامانه حفاظت مي شوند، خاموش یا تحت کنترل 
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درآمده اند. در نتیجه جان ها و سرمایه هاي بسیاري از خطر آتش محافظت شده اند. 
آنچه در باال اشاره شد بخش کوچكي از راه حل هاي محافظت ساختماني در برابر آتش سوزي است. معماران و مهندسان حوزه ساخت و ساز از 
نخستین کاربران این راه حل ها بودند. زیرا،  ابزاري بسیار کاربردي براي احداث برج ها و آسمانخراش هاي سر به فلک کشیده یافتند. بدین ترتیب،  
شهرهاي بزرگ جهان در قرن بیستم از ساختمان هاي بلند آکنده شد. ساختمان هایي که از استانداردهاي ایمني قابل قبول برخوردار بودند. قابل 
قبول به این مفهوم که اگرچه گهگاه در این ساختمان هاي حریقي رخ مي داد، اّما در بیشتر موارد تلفات انساني و خسارت هاي مالي ابعاد فاجعه 

آمیزي پیدا نمي کرد. این مهم در واقع هدف نهایي مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي به شمار مي رود. 
در کشور ما بلندمرتبه سازي به مفهوم امروزي آن، به نیمه هاي قرن بیستم بر مي گردد، که ابتدا از تهران و بعضي شهرهاي بزرگ آغاز گردید. با 
مروري بر پیشینه بلندمرتبه سازي در ایران، مشاهده مي شود که به دالیل مختلف، موضوع ایمني، بویژه ایمني در برابر آتش سوزي مورد غفلت قرار 

گرفت. نماد این غفلت در 30 دیماه 1395 در شهر تهران و در ساختمان پالسكو رخ نمود. 
ساختمان پالسكو یک ساختمان تجاري واقع در ضلع شمالي خیابان جمهوري اسالمي تهران بود. پروانه احداث این ساختمان در سال 1337 
صادر گردید و در سال 1341 به بهره برداري رسید. این ساختمان 16 طبقه با کاربري تجاري تا سالها بلندترین ساختمان کشور محسوب مي گردید. 
هنگام احداث آن، هنوز در کشور هیچ مقررات با آیین نامه اي در خصوص ایمني در برابر آتش سوزي ساختمان ها تدوین نشده بود،  اّما در کشورهاي 
صنعتي، که این ساختمان از آنها الگوبرداري شده بود، این مقررات وجود داشت. تا آنكه در روز پنجشنبه 30 دیماه 1395، ساختمان دچار 
آتش سوزي شدیدي شد. فقدان تدابیر و امكانات ایمني در برابر آتش  از یک سو و بار اشتعال بسیار باال، ناشي از تغییر کاربري به حدود 600 کارگاه 
تولید پوشاک، باعث شد تا آتش به سرعت توسعه یابد. علیرغم کوشش سرسختانه پرسنل آتش نشاني تهران، این آتش سوزي سرکوب نگردید و در 
نهایت به فرو ریزش بنا انجامید. 16 نفر آتش نشان شجاع در این حادثه شهید شدند، دستكم 5 شهروند نیز جان باختند. حادثه جانگداز آتش سوزي 
و فرو ریزش ساختمان پالسكو، بیش از هر چیز دیگر نشان داد که ما نیز بایستي بطور جدي موضوع مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي را 

بویژه در ساختمان هاي بلند کشور اعمال نماییم.
این شماره فرهنگ ایمني به موضوع آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه اختصاص دارد. بدیهي است جوانب مختلف موضوعي به این اهمیت را 
نمي توان در یک شماره فصلنامه مورد بررسي قرار داد. بنابراین آنچه در این شماره آمده، در واقع مدخلي بر مسئله مهم آتش سوزي ساختمان هاي 
بلندمرتبه است. در سالهاي اخیر،  روند بلندمرتبه سازي نه تنها در تهران و دیگر شهرهاي بزرگ،  بلكه در شهرهاي میانه و کوچک رو به  افزایش 
است. در این میان آنچه که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، ایمني این بناها بویژه ایمني در برابر آتش سوزي است. در پایان از تمامي 
متخصصان،  استادان،  دانشجویان و دست اندرکاران حوزه ایمني و ساخت و ساز تقاضا مي شود، با راهنمایي و تذکر خود ما را براي هرچه پربارتر 

شدن شماره هاي آتي فرهنگ ایمني یاري دهند.
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چالش آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه

گفت وگو

با عرض تشکر. محور  الرحیم،  الرحمن  اهلل  بسم   :
است.  بلند  ساختمان های  آتش سوزی  فرهنگ  شماره  این 
با توجه به حادثه ای که برای ساختمان پالسکو اتفاق افتاد 
نگاه ویژه اي به آن داریم. در ابتدا به عنوان یك مدخل آنکه 
چگونه  ما  کشور  در  سازی  مرتبه  بلند  خاستگاه  و  پیشینه 
بوده آیا مؤلفه های الزم ازجمله موضوع ایمنی در برابر آتش 

رعایت شده است؟ 
دیدگاه  از  را  بحث  فرموده  لطف  احمدي  مهندس  آقاي 
ساختمان هاي  در  آتش نشاني  عملیات  نیاز  مورد  تجهیزات 

بلند، شروع بفرمایید.
مهندس احمدي: بسم اهلل الرحمن الرحيم. موضوعی كه در حال حاضر 
در كشور با آن مواجه هستيم بحث افزايش خيلی ساختمان های بلند مرتبه 
است، كه در شهرهای كشور هر روز شاهد آن هستيم. در قبل اين موضوع 
بيشتر در كالنشهرها بود ولی در حال حاضر مشاهده مي شود كه در اغلب 
شهرها حتی در شهرهای كوچك هم ساختمان های بلند مرتبه وجود دارد. 
موضوعی كه مطرح می شه بحث ايمنی اين ساختمان ها، به طور كلی و 
به صورت خاص بحث ايمنی ساختمان ها در برابر حريق مي باشد. به هر 
حال تفكراتی كه در اين زمينه وجود دارد متفاوت است، در حال حاضر در 
شهرداری ها امكانات و تجهيزاتی كه بتوانند در ساختمان های بلند عمليات 
انجام بدن بسيار محدود مي باشد. هنگاميكه از بلند مرتبه سازی صحبت 
مي شود ساختمان از طبقات متعارف باالتر می رود به تجهيزات خاصی نياز 
است كه بحث عمده آن نردبان آتش نشانی مي باشد. تصور بر اينست كه 

در حال حاضر در كل كشور حدود 
البته  40 نردبان آتش نشانی داريم. 
تعدادی از شهرها اخيراً برای خريد 
اين نردبان ها اقداماتی انجام داده اند 
با  شهر   97 حدود  مجموع  در  ولی 
نفر وجود  باالی 100000  جمعيت 
بلند مرتبه سازی  دارد كه در واقع 
در آنها به تقريب قطعی است، ولی 
اين  از  كه  داريم  نردبان   40 حدود 
به  متعلق  دستگاه   20 دستگاه   40
هر  به  است.  تهران  شهرداری 
كم  بسيار  نردبانها  اين  تعداد  حال 
اين ها  قيمت  طرفی  از  مي باشد. 
هم بسيار باال است  و اينكه همه 
شهرها بتوانند اين نردبان ها را تهيه 
كنند با چالش جدی مواجه است به 
هر حال علی رغم اينكه در سال های 
اخير اعتباراتی برای اين سر فصل 
تخصيصی  تاكنون  شده  مصوب 
در  و  نشده  داده  موضوع  اين  به 
ماشين آالت  اين  كمبود  با  مجموع 
از  هستيم.  رو  روبه  تجهيزات  و 
دارد  وجود  بحثی  يك  ديگر  طرف 

مهندس مسعود احمدي
مديركل دفتر هماهنگي 
عمراني و خدمات شهري
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و يك اصلی را در بحث علمي مطرح 
ساختمان های  وقتی  اينكه  می كنند 
طبقات  و  مي شود  ساخته  مرتبه  بلند 
ساختمان از يك ارتفاع خاصي باالتر 
كارآيي  آتش نشانی  نردبان  مي رود 
بايد  خود  بلند  ساختمان های  و  ندارد 
تجربياتی  حاصل  اين  باشند.  ايمن 
كشورها  ساير  حوادث  از  كه  است 
آمده. در سازمان شهرداری ها  بدست 
كه  تجربياتی  اساس  بر  خصوص  به 
در كشور ژاپن و ديگر كشورها وجود 
به  بحث  واقعًا  كرديم،  بررسي  دارد، 
اين صورت بوده كه اگر ساختمان از 
يك طبقاتی بيشتر باشد بطور اصولي 
در  است.  مطرح  ايمنی  خود  بحث 
پيشرفته  كشورهاي  شهرهاي  اغلب 
ساختمان ها و افرادی كه در ساختمان  
ساكن هستند، نسبت به ايمن سازی 
يعنی  می كنند،  اقدام  ساختمان  آن 
است  مجهز  خودش  ساختمان  آن 
ساختمان  آن  داخل  در  كه  افرادی  و 
كار  و می توانند  ديده  آموزش  هستند 
ايمن سازی انجام بدهند. به هر حال 
ما در كشور بايد راجع به اين موضوع 
برسيم.  بندی  جمع  به  كرده،  بحث 
شهرداری ها  ديدگاه  از  كردم  عرض 
همه به دنبال اين هستند كه نردبان 
و خريد  نردبان  واقعًا خريد  آيا  بخرند 
تجهيزات راه حل اين موضوع است؟ 
است؟  موضوع  اين  حل  راه  تنها  يا 
به سمت  بايد  ما  اينست كه  يا بحث 
مشاركت  و  ساختمان ها  ايمن سازی 
ايمني  حوزه  در  شهروندان  و  مردم 
ايمن سازی  بحث  هنگاميكه  برويم. 

ساختمان مطرح مي شود بحث نظارت بر ايمنی مطرح است و اينكه به هر 
حال اگر قرار است ساختمان ها ايمن باشند چه فرآيندی برای ايمن سازی 
ساختمان ها مطرح بوده، و بر اين فرآيند چه كسی بايد نظارت كند. اين 
موضوع به صورت ملموس در اتفاقاتی كه اخيراً اتفاق افتاده مخصوصًا در 
ساختمان پالسكو خيلی دقيق بررسی شد آقای دكتر عبدالهی مطمئنًا از 
لحاظ مستندات قانونی بيشتر توضيح خواهند داد ولی نكته ای كه مسلم 
و  تجهيزات  بحث  آيا  كه  نكرده ايم  مشخص  را  خودمان  تكليف  است. 
بايد  ساختمان ها  خود  اينكه  بحث  و  باشد؟  بايد  حد  چه  تا  ماشين آالت 
قوانينی  حال  هر  به  قانونی  لحاظ  از  باشد؟  صورت  چه  به  باشند،  ايمن 
را متولی كرده است.  دارد دستگاهای مختلفی  كه در حال حاضر وجود 
من فكر می كنم كه در خصوص اين موضوعات واقعًا بايد صاحبنظران و 
انديشمندان در واقع تكليف را مشخص كنند. اگر بحث كمبود مواد قانونی 
است، از لحاظ قانونی پيش برويم، اگر بحث تجهيزات ماشين آالت است، 
اين  بتوان  كه  بشود  فكري  شهرداری ها  پايدار  مالی  منابع  تأمين  برای 
موضوع را حل كرد. منابع پايدار باشد تا نيازی نباشد كه هر ساله از منابع 

دولتی پيگير اين موضوع بود. 
مهندس براتي: : با توجه به آنكه در حدود 35 سال در آتش نشانی از نزديك 
شاهد صحنه های مختلف حريق و حوادث بوده ام و رشته تحصيالت دانشگاهي 
مرتبط داشته ام. سال ها در آتش نشانی، هم در عمليات بوديم هم در آموزش بوديم، 
هم در پيشگيری بوده ام، دوره های خارج از كشور ديده ام، محل هاي مختلف را 
بازديد كرده ام، معلمی و شاگردی زياد كرده ام. با تأسف عرض مي كنم در كشور 
ما هنوز باور ايمني وجود ندارد. پرداختن به اين موضوع سطحي نگري و ناقص 
بوده است. روند رو به رشد آن را هم خيلي كند مي بينم. در دانشگاه استاد طراحي 
از فاكتورهای مهم در مالحظات  ما در مورد مالحظات طراحي مي گفت يكي 
طراحی ايمنی است. و تأكيد می كرد كه ايمنی مهم ترين فاكتوريست كه در هر 
محصولی بايد طراح در نظر بگيرد و در پروسه توليد هم بايد به آن توجه شود. در 
آن زمان من آتش نشان تازه كاري بودم در ايستگاه 10 خدمت مي كردم. در آن 
دوران چرخ گوشت بسيار حادثه ساز بود. دست هاي بچه در چرخ گوشت مي رفت 
و معمواًل قطع مي شد. روزي به استادم اعتراض كردم و گفتم يك سری مسائلي 
كه شما بيان مي كنيد در كشور ما وجود ندارد، بعدها كه تجربه مان بيشتر شد 
ديديم اصاًل در ايران فاكتور ايمنی اولين فاكتور نيست. شايد فاكتور چندام است. 
يك مثال ديگر، براساس تجربه جهانی پايه و اساس آيين نامه هاي ساختمانی، 
بحث ايمنی بوده و در طول تاريخ در مقابل باليا، حوادث، و سوانح مختلف مثل 
سيل، آتش سوزی و خطر زلزله تببين آيين نامه ها، قوانين و مقررات مدام توسعه 
پيدا می كند و كدهای ساختمانی مختلفي پديد مي آيد ولی آيا واقعًا در ايران به 

مهندس داود براتي
كارشناس آتش نشاني
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اين صورت است؟ مقررات ملي ما خيلي با ابهام و خيلي با تناقض گويي است. 
حاال اين درس هايی كه ما گرفتيم اگر بطور واقعي اينگونه باور داريم، فاكتور 
ايمنی ما بايد آخرين فاكتور باشد؟ در ساختمان های بلند به هر حال اين تناقضات 
را داريم. با تالش سازمان آتش نشانی تهران و پيگيری متعدد و مكرر اين سازمان 
در سال 74 بخشنامه ای صادر شد كه طبق اين بخشنامه در مورد ساختمان های 
بيش از 6 طبقه شهرداری بايد از آتش نشانی تهران استعالم می كرد، آتش نشانی 
استانداردهای  و  تجربيات خودش  و  و دستورالعمل  استاندارها  اساس  بر  تهران 
معتبر، ساختمان ها را بررسی می كرد  بخش معماري ساختمان را تأييد می كرد 
باشد در  ايمن  اينكه ساختمان  براي  و  براي آن دستورالعملی صادر می كرد.  و 
پروسه تا پايان كار نظارت بود. مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ابالغ شد. شيوه 
نامه اجرايی آن هم كه كدام دستگاه ها مثاًل شهرداری و سازمان نظام مهندسی 
و حلقه هايی كه مرتبط هستند، قرار شد كه يك نظارتی بر ساخت و ساز بشود. 
سال 86 با پيگيري هاي مكرر سازمان آتش نشاني تهران بخشنامه ای ابالغ شد 
كه ساختمان هايی كه ارتفاع آنها كمتر ولی ريسك شان باالست، مثل انبارها و 
تجاری ها و از اين قبيل نيز بايد نظارت بشوند. از نظر مؤلفه هاي معماري ايمني، 
از نظر امكانات و تجهيزات، پيش بيني هاي بلندمرتبه سازي متأسفانه پيش بيني 
خوبي نيست ولی در اين سال های اخير از سال 74 به بعد می شود گفت يك 
روند رو به رشدی داشته ايم كه به سمت ارتقای سطح ايمنی بوده، باز هم به 
نيز مهم هستند و  ايمني ساختمان ها  تنهايی كفايت نمی كند. ساير مؤلفه هاي 
بايستي هميشه بخوبي كار كنند. امكانات محدودي كه ساختمان پالسكو داشت، 
در زمان حادثه كارآيي و اثربخشي الزم را نداشت. غير از آن آتش نشاني هم بايد 
مجهز باشند. هم از نظر سخت افزاري و هم از نظر نرم افزاري جمع بندي من به 
طور خالصه آنكه پيش بينی های بلند مرتبه سازی در ايران متأسفانه هم سخت 
افزاری و هم نرم افزاری خيلي ضعيف است. قوانين، مقررات و ... در سال های 

اخير بهتر شده ولي تا به سطح مطلوب خيلي فاصله داريم.
دکتر عبدالهي: براي بررسي مسئله آتش سوزی در ساختمان های بلند مرتبه 
اگر ابتدا به تاريخچه ای از شكل گيری اين ساختمان ها در ايران و دنيا پرداخته 
شود، شايد به نتيجه مناسب تری برسيم. با شروع انقالب صنعتی در دنيا نوع و 
شيوه زندگی تغيير پيدا كرد. اواخر قرن 19 جهت گيری هاي سكونت گزينی و 
مسكن به سمتی رفت كه تغييراتی در شكل سكونت ايجاد شد. به ويژه از اوايل 
قرن بيستم نوع سكونت از سكونت گاه های يك طبقه و بعضًا دو طبقه ای كه 
در كشورهای مختلف وجود داشت بخصوص در كشورهای پيشرفته به سمت 
بلند مرتبه سازی ميل پيدا كرد. شروع اين اتفاق هم از برخی از شهرهای امريكا 
مثل شيكاگو بود كه به دليل مسائل و مشكالت مربوط به نوع مسكن گزينی 
بلند مرتبه سازی روي  به سمت  و كمبود زمين، صاحبان امالك و سازندگان 
مرتبه  بلند  حوضه  به  توجه  و  سكونت  شكل  دنيا  در  ترتيب  همين  به  آوردند. 
سازی ترويج پيدا كرد، به گونه ای كه در حال حاضر بخش اعظم كالنشهرها، 

خواه در كشورهای در حال توسعه و يا در 
كشورهای توسعه يافته، اين شيوه ساخت 
و ساز به عنوان يكی از طرح های اساسی 
قلمداد  شهري  برنامه ريزی  حوزه  در 
چرايی  مورد  در  بخواهيم  اگر  مي شد. 
مي توان  كنيم،  سازی صحبت  بلندمرتبه 
در  اينكه  اول  پرداخت.  مسئله  چند  به 
برخی مناطق كمبود زمين براي گرايش 
اساسی  عامل  يك  بلندمرتبه سازي  به 
از  يكی  مناطق  برخی  در  است.  بوده 
داليل مهم گرايش به بلند مرتبه سازی، 
ضرورت توليد انبوه مسكن و سرعت در 
ساخت و ساز بوده است. نكته بعدي در 
فعلي  نظام  در  بلندمرتبه سازي  ضرورت 
شبكه ها  ايجاد  براي  تمركز  شهرسازي، 
است.  شهری  ساختی  زير  تأسيسات  و 
تمركز  به  توجه  و  زمين  كمبود  بنابراين 
زير ساخت ها و سرعت در ساخت و ساز 
مي تواند از جمله داليل گرايش بسياري از 
كشورهای دنيا به سمت بلند مرتبه سازی 
باشد. در كشورهای اروپايی بيشتر تمركز 
داليل اين موضوع در حوزه كمبود زمين 
عرب  نشين های  شيخ  همين  در  است. 
فارس،  هميشه  خليج  حاشيه  و  كنار  در 
بحرين  و  امارات  قطر،  مثل  كشوری 
اصل و پايه موضوع بلندمرتبه سازي بحث 
ذكر  كه  دليلي  چند  است.  زمين  كمبود 
شد را می توانيم به عنوان داليل اساسی 
گرايش به بلند مرتبه سازی در دنيا و در 
كنيم.  عنوان  توسعه  حال  در  كشورهای 
اما الزامات و قواعدی هم در حوزه ساخت 
و ساز در عمارت های بلند مرتبه مد نظر 
از  ساز  و  ساخت  هنگاميكه  است.  بوده 
در  تمركز  ارتفاع می رود،  به  افقی  سطح 
از  برابر خيلی  در  بناها،  اين  ايمنی  حوزه 
اهميت  سوزی  آتش  تنها  نه  و  مؤلفه ها 
ساختمان  پايداری  از  مي يابد.  ويژه ای 

دکتر مجید عبدالهي
مديركل دفتر برنامه ريزي 

مديريت و توسعه شهري
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دکتر علي ایرانشاهي
معاون مديركل دفتر 

مديريت عملكرد و 
پاسخگويي به شكايات

پايداری  زلزله،  تا  گرفته  باد  برابر  در 
از  همه  سوزی  آتش  برابر  در  ساختمان 
جمله مؤلفه هايی است كه در كنار ديگر 
مؤلفه ها بايد در ساختمان های بلند مرتبه 
مورد توجه قرار گيرد. در كشور ايران هم 
كه  است  سال هايی  اولين   1328 سال 
سازی  مرتبه  بلند  حوزه  به  توجه  تمركز 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  تهران  شهر  در 
در آن زمان هنوز ضوابط عام طرح جامع 
نداشته  وجود  تهران  در  تفصيلي  و طرح 
به  تهران  جامع  طرح  اولين  تهيه  است. 
در  و  آن  از  قبل  برمي گردد.  سال 1347 
مرتبه  بلند  بناهای  اولين   1328 سال 
حدود  بنای  يك  با  جمهوری  خيابان  در 
می شود.  ساخت  به  شروع  طبقه   10
1337و  سال  در  پالسكو  ساختمان  بعد 
در   1343 سال  در  آلومينيوم  ساختمان 
شهر تهران شكل می گيرد. لذا خاستگاه 
خيابان  ايران،  در  سازی  مرتبه  بلند 
سال  چند  در  كه  است  بوده  جمهوری 
اخير از منظر ايمني در برابر آتش سوزي 
فراواني  نقايص  داراي  قبلي  بناهاي 
بوده اند. ايجاد ساختمان بانك صادرات و 
ديگر ساختمان هاي بلندمرتبه در خيابان 
طالقانی فعلی از جمله گرايش هاي ساخت 
و ساز به بلندمرتبه سازي در تهران است 
آن ها  به  بايد  كه  بناهايی  عنوان  به  و 
اگر  لذا  مي شوند.  محسوب  شود،  توجه 
بخواهيم پيشينه و خاستگاه اين موضوع 
ارتباطی  دارد  ضرورت  كنيم  بررسي  را 
عمل  مالك  ظوابط  و  موضوع  اين  بين 
در طرح های توسعه شهری برقرار كنيم. 
بايد  مي شود،  صحبت  خاستگاه  از  وقتی 
باعث  اصولی  و  قواعد  بيان شود كه چه 
ما  كشور  در  سازی  مرتبه  بلند  كه  شده 
رشد پيدا كند. آن قاعده و اصول چيزی 
طرح های  در  كه  ضوابطی  جز  نيست 

نظام  در  شهري  مديران  كه  تصميماتي  يا  و  می شود.  تصويب  شهری  توسعه 
اداره شهرها، ؟؟؟ محلي و تغييرات حاكم بر طرحها از جمله تصميمات كميسيون 
ماده 5 مي گيرند يعنی ضوابطی كه در خطوط راهبردی طرح جامع شهر طراحي 
مي شود، در طرح تفصيلی به صورت پهنه هايی خود را نشان مي دهد. در آنجا 
به عنوان پهنه هايی كه اجازه ساخت و ساز در طبقات مختلف داده می شود. در 
مقررات ملی ساختمان مبحث سوم ذكر شده ساختمانی كه ارتفاعش بيشتر از 
23 متر باشد ساختمان بلند مرتبه و عمارت بلند محسوب می شود. به عبارتي 
همان ساختمان 6 يا 7 طبقه در كشور می تواند تعريف شود. لذا تعريف عمارت 
عنوان  به  مي تواند  و  دارد  وجود  ساختمان  ملی  مقررات  و  ضوابط  مطابق  بلند 
يك پايه قلمداد شود. در طرح های توسعه شهری هم پهنه ها مشخص مي شود. 
اما چيزی كه باعث می شود كه بعضی وقت ها خيلی شكل عينی تر به خودش 
 5 ماده  كميسيون  كه  تصميماتی  يعنی  است.   5 ماده  كمسيون  مقررات  بگيرد 
می گيرد باعث می شود كه اين منطقه  بندی تراكمی و ارتفاعی كه در طرح های 
جامع و تفصيلی شهر به آن پرداخته مي شود را دچار اختالل كند. جاهايی اجازه 
به  هم  تهران  شهر  همين  در  می دهد.  را  معمول  حد  از  بيش  بناهايی  ايجاد 
ارائه  بندی  جمع  اول  بحث  از  بخواهم  اگر  پس  كنيم.  بيان  می توانيم  ترتيب 
با برخي از شهرهاي دنيا، هم به  سمت ايجاد  ايران نيز همزمان  دهيم، كشور 
ساختمان های بلند قدم برداتشه است. اگرچه وجود ساختمان بلندمرتبه به عنوان 
يكی از مصاديق مدرنيته تلقی مي شده است. در حال حاضر هم تجربه مسكن 
مهر در ايران نيز از مصاديق ساخت و توسعه مسكن از سطح افقی در شهر به 
به  نياز  و  رشد جمعيت شهری  با حوزه  بلندمرتبه سازي  گونه  اين  است.  ارتفاع 
تأمين مسكن انبوه هم بي ارتباط نيست. به عنوان نمونه، جمعيت تهران از حدود 
يك ميليون نفر سال 1335 به هشت ميليون و پانصد هزار نفر در سال 1395 
رسيده است. اين رشد هم باعث می شود برای پاسخ به نياز شهروندان به سمت 

بلند مرتبه سازی گرايش داشته باشيد .
دکتر ایرانشاهي: در خصوص رشد و توسعه بلند مرتبه سازي در كشورمان 
دو نكته به صحبت های آقای دكتر عبدالهی اضافه كنم. به نظر من اين موضوع 
از زمانی شروع شد كه مسكن و زمين به عنوان يك عنصر سرمايه  ايران  در 
اي در فضای اقتصادی كشور نقش بازی كرد . كسانيكه در حوزه اقتصاد و در 
حوزه سرمايه گذاری فعاليت می كردند، زمانيكه وارد بحث زمين و مسكن شدند، 
ناخودآگاه يا خود آگاه،بحث بلند مرتبه سازی و آپارتمان سازی شروع شد. حاال 
اگر دقيق تر گفته شود شايد در اواسط دهه 70 يا اواخر دهه 70 اين كار شروع 
شد و در  دهه 80 به اوج خود رسيد و تا كنون نيز ادامه داشته است.شايد در 
مقاطع از سرعت رشد بلند مرتبه سازي كاسته شده ولي در مجموع  به صورت 
كلي،حجم اين عمليات بسيار چشمگير است و روز به روز هم زيادتر شده است. 
بايد  سازی ها  مرتبه  بلند  قانوني،  و  حقوقی  خاستگاه  القاعده  علی  كه  هرچند 
طرح های توسعه مصوب شهری، از جمله طرح های تفصيلی و جامع باشد وليكن 



در عمل شاهد هستيم، كه در بيشتر موارد به ويژه در شهر تهران اين مقررات 
آنطوري كه بايسته است بطور كامل رعايت نمی شود. مثال عينی اين مسأله در 
منطقه 22 مشاهده مي شود، كه ضرورت رعايت مالحظات ايمنی هم در مقياس 
شهر و هم در مقياس منطقه ای بايد مد نظر گرفته شود. از ساير عوامل مهم 
شروع بلند مرتبه سازی بحث بورس بازی و داللي در مسكن و آپارتمان است. 
يعنی از زمانی كه به مسكن به عنوان يك كاالی سرمايه ای نگاه شد به طبع 
آن اين صحبت ها پيش آمد كه حاال زمين كم داريم و زمين گران است و بايد 
به ارتفاع برويم و از ساخت و ساز در افق بپرهيزيم.هر چند كه در ادامه، بحث 
ارتفاع  در  وقتی شما  حال  هر  به  می شود.  مطرح  مقياس هم  در  صرفه جويی 
ساخت و ساز انجام می دهيد خدمات زير بنايی و خدمات شهری كه در افق نياز 

داريد در ارتفاع حتمًا كمتر می شود. بنابراين از نظر اقتصادی 
يك سری صرفه جويی هايي حاصل می شود. من اگر اجازه 
شد  مطرح  ايمني  به  راجع  كه  هم  دوم  بحث  به  آن  دهيد 
اشاراتي داشته  براتي هم مفصل فرمودند،   و آقای مهندس 
باشم. واقعيت امر اين است كه هنگاميكه ساختمان پالسكو 
با حادثه آتش سوزی مواجه شد به نوعی يك زنگ خطری 
بويژه  ايمنی،  تا آن لحظه  بود. شايد  برای مديريت شهری 
ايمنی در برابر حريق جدي گرفته نمي شد. از هنگام حادثه 
ساختمان پالسكو به هر حال يك سری آسيب شناسی هايی 
كه در جلسات كارشناسی انجام گرفت كه به نظر من به دو 
رويكرد مهم رسيديم. يكی همانطور كه آقای دكتر احمدی 
هم فرمودند بحث مبانی نظری و حقوقی و قانونی است و 
ديگري كمبودهايی كه در حوزه عملياتی مشاهده شد. به هر 
حال قوانين مرتبط تصويب شده، مبحث سوم و ساير مقررات 
ملی ساختمان مثل مبحث 17 و يكي يا دو مبحث ديگر كه 
مالحظات ايمنی در آنها پيش بينی شده،از اين گونه مقررات 

هستند. ولی در حوزه عملياتی به نظر می رسد ما هنوز با كمبودهايي در خصوص 
استاندارهای عمليات امداد و نجات مواجه هستيم. در حادثه پالسكو يك سری 
مشكالتی در حوزه عمليات امداد،نجات،اطفاء و آوربرداري پيش آمد كه بعد از 
وزارت كشور  بارها مورد سؤال مسؤلين مديريت شهری و مسؤلين  حادثه هم 
قرار گرفت و بعضًا با پاسخی مواجه نمی شد. اين نشان داد كه ما واقعًا در حوزه 
عمليات با كمبود يك سری استاندارهای اجرايی  و پروتكل های مديريتي مورد 
نياز مواجه هستيم. دوستان همگي در حوزه ايمنی صاحب نظر هستند و ميدانند 
كه در آمريكا، استاندارد NFPA، بيش از 60000 صفحه است كه در خصوص 
عمليات،از جزئي ترين مراحل تا انتهاي عمليات، دستورالعملهاي استاندارد اجرايي 
پيش بيني شده است. در كشور ما بسياري از اين استانداردها هنوز تهيه نشده 
دارد  العمل  دستور  ايمنی  حوزه  در  فعاليت  كوچك ترين  برای   NFPA است. 

با مشكالتی  پالسكو  حادثه  در  بزرگ.  مقياس  و  اجرايی  عمليات های  تا 
تدوين  استاندارها هنوز  و  پروتكل ها  اين  داد كه  نشان  پيش مي آمد،  كه 
نشده اگر هم تدوين شده تعدادشان كافي نيست. يا برخی از آنها هم كه 
تدوين شده، صرفا در شهرداری تهران مي باشد. به نظر من بايستي يك 
دستورالعمل ها  و  پروتوكل ها  اين  تدوين  به سمت  ما  بشود.  اساسی  فكر 
برويم. براي نمونه يكی از كمبودهايی كه در حادثه پالسكو مشاهده شد 
دستورالعمل آوار برداری بود كه چگونه انجام شود. بعضًا اساتيدي هستند 
كه در اين زمينه ها تجاربی دارند ولی صحبت من استاندارها و پروتكل ها 
است، كه چگونه آوار برداری كنيم. فيلم هايی وجود دارد كه نشان مي دهد 
در حادثه پالسكو آقای قاليباف در سر صحنه حادثه دستور می دادند اول 
اين كار را كنيد و دوم آن كار را كنيد. به دنبال آن در اين 
ايشان  بودند كه  شبكه های مجازی مردم هم نظر داده 
مگر سابقه فرماندهی اين نوع عمليات را دارند؟ وقتی آن 
استاندارها و پروتكل ها نباشد و ملی نباشد اين مشكالت 
پيش مي آيد كه آقای شهردار هم ناچار در صحنه عمليات 
امداد حضور پيدا كند و دستور بدهند. به نظر می رسد كه 
جای اين استاندارها خيلی خالی است. بحث دوم كه بحث 
مهمی مي باشد اين است كه ما در برخی از حوزه ها اين 
مبانی و مقررات را داريم اما آنطور كه بايد و شايد اجرا 
نمي شود. همين مقررات مبحث سوم در عمل با اجرای 
صد در صد روبه رو نيستيم. حاال چه در حين ساخت و 
كه حاال  مهندسی،  نظام  مهندسان  كه  كار  پايان  تا  چه 
از مهندسين تأسيسات گرفته تا مهندسين ناظر، عمران  
آنطور كه بايد و شايد كنترل های الزم را انجام نمی دهند. 
مرتبه  بلند  ساختمان های  همين  به  كنيد  نگاه  شما  اگر 
جديدی كه ساخته می شود من بعيد می دانم كه دوستان 
آتش نشانی تهران وقتی پايان كار گرفت روز بعد از عهد پايان كار بتوانند 
صد در صد كتبَاً تضمين بدهند كه اين آپارتمان 20 طبقه از نظر ايمنی 
هيچ مشكلی ندارد. چرا؟ به داليل اينكه اصاًل آن نظارت ها و كنترل های 
الزم و اجرای مقررات به صورت صد در صدی انجام نمی شود. بحث بعدی 
از نگاه ديگر، اگر اين ساختمان سازی يا بلند مرتبه سازی را بخواهيم تقسيم 
بندی زماني كنيم می شود به دو مقطع زمانی تقسيم كرد. مرحله اول، تا 
زمان پايان كار و مرحله دوم بعد از پايان كار و در زمان بهره برداري. آيا در 
زمان ساخت كنترل هاي الزم در برج ها و مجتمع هاي مسكوني صورت 
 ، مسكوني  هاي  برج  و  بلوك هاي  همجواری  خصوص  در  آيا  پذيرفته؟ 
ايمني الزم در اطراف برج ها  ايمنی رعايت ميشود؟آيا شعاي  مالحظات 
آتش نشانی  نردبان  خوردروي   راحت  استقرار  و  گردش  براي  بلوكها   و 

حادثه پالسکو  نشان 
داد که پروتکل ها 
و استاندارها هنوز 
تدوین نشده اگر 
هم تدوین شده 
تعدادشان کافي 

نيست
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راحتي  بدهد،رعايت ميشود؟به  مانور  بلوك  يا  برج  اطراف  براحتي  بتواند  كه 
نميتوان به اين پرسش ها پاسخ مثبت داد. در مرحله دوم )زمان بهره برداري(  
مشكلی است كه در حال حاضر داريم و حادثه پالسكو هم از اين منظر قابل 
بحث است. يعنی وقتی ساخت بنا تمام شد، بعد از پايان كار عماًل ساختمان 
رها شده است.ساختمان هايی كه قديمی ساز هستند مثل پالسكو و آلومينيوم 
و.....از نظر وضعيت ايمني حتي سازه اي،چه مرجعي كنترل و نظارت مي كند؟ 
چه مرجعي از نظر ايمنی هم در برابر حريق و هم از نظر ايمنی استراكچر، از 
نظر ايستادگی و ايستايی ساختمان در برابر هم بار ثقلي و هم مهمتر از آن بار 
جانبی، بحث زلزله ساختمان را نظارت ميكند؟. در حال حاضر ساختمان های 
زيادی با اين مشكالت در تهران وجود دارد آماری كه بعداز حادثه پالسكو 
ارائه شد، در برداشت اوليه ظاهراً 3000 ساختمان پر خطر در تهران داريم. 
در حال حاضر ساختمانها بعد از پايان كار  يا ساختمانهايي كه در قديم ايجاد 
شده هيچ كدام نظارتی ندارند. مسئله بعد اجراي مبحث بيست و دو مقررات 
ملي ساختمان است. آيا مبحث بيست و دو اجرا می شود؟ پروسه  اجراي آن به 
چه صورت است ؟ متولی اجرای آن كيست؟ اينها بحث های ديگري است كه 
اآلن شايد فرصت آن نباشد. جمع بندی صحبتم اين باشه كه در بحث قسمت 
نياز  جدي  شناسی  آسيب  يك  مي باشد،  قوانين  اجرای  عدم  بحث  كه  دوم 
داريم. آنجاييكه قوانين داريم واقعًا آنطور كه بايد و شايد اجرا نمی شود، بويژه 
در بحث نظارت و كنترل ساختمان هايی كه موجود هستند، هم جديدسازها  و 
هم ساختمان های قديمی ساز. به نظر می رسد به يك آسيب شناسی جامعی 
نياز داريم و بايد به سمتی برويم كه اين رصد و نظارت را چطور عملياتي 

كنيم. يا به تعبيری راهكارهای اجرايی مبحث 22 مقررات ملي كدام است.
مهندس حاجـــــي زاده: درباره مؤلفه های ايمنی آتش سوزی به نظر 
بنده مهم ترين بحث، بحث فرهنگی است. يعنی وقتی فرهنگ ايمنی هنوز 
كنيم  اضافه  مباحث  بخواهيم  ما  هم  چقدر  هر  نيفتاده  جا  مردم  كل  برای 
استاندارد اضافه كنيم هنوز جامعه آن بحث فرهنگی را قبول نكرده. آقای براتی 
خيلی مثال زدند و من هم با توجه به اينكه استاد بنده بودند، مثال می زنم در 
رابطه با تهيه يك جهاز برای يك عروس خانم، جهاز ميليونی و بعضًا شايد 
ميلياردی مي دهند ولی يك خاموش كننده داخلش نيست. اين خيلی حرف ها 
و  جان  با  دارد  مستيم  ارتباط  يك  كه  فعاليتی  دارد  نشان ها  آتش  ما  برای 
ايمني اهميت  تازه دارد می رود خانه خودش اصال  مال يك خانواده ای كه 
ندارد، تهيه نمی شود. تا در رابطه با راه های فرار كه بعضًا مسدود می شود يا 
اينقدر لوازم قرار مي دهند كه قابل استفاده نيست. پس خود مردم هنوز اين 
برايشان جا نيفتاده كه برای جان خود ارزش قائل بشوند. اين مهمترين بحث 
ولی دستگاه های مختلف  دارد.  ايمنی وجود  با  رابطه  در  است كه  فرهنگی 
مخصوصًا آتش  نشانی در نهايت تالش خود را انجام می دهد ولی تا مردم اين 
بحث را به عنوان يك اصل در زندگی خود قبول نكنند، پيشرفت به صورت 

بحث های  با  رابطه  در  بود.  خواهد  كند 
كه  باشد  نردبان  اگر  حاال  كه  عملياتی 
در  نردبان  تعداد  فرمودند،  احمدی  آقای 
اگر  ما  حاال  است،  عدد   40 كشور  كل 
نردبان  مرتبه  بلند  ساختمان  تناسب  به 
پيشگيری  بحث  آن  باز  كنيم  اضافه 
ما  فرانكفورت  شهر  در  مانده.  نامفهوم 
بود.  مأموريتی  داشتيم،  بازديدی  يك 
مرتبه  بلند  شهرهای  جزء  فرانكفورت 
آتش نشاني  مقام  قائم  ولی  است،  اروپا 
آنجا عنوان كرد ما باالترين نردبانی كه 
داريم 32 متری است. هر چقدر كه اين 
برج باال برود، ما كه نمی-توانيم نردبان 
بحث  همان  كنيم.  خريداری  بلندتر 
ما  است  نظر  مد  ساختمان  خودكنترلي 
واقعًا بايد درس بگيريم. مطالعه تطبيقی 
انجام بشود. هر دو سال يك بار بازرسی 
موارد  تمام  می دهند،  انجام  الكترونيكی 
باشد.  به كار  آماده  به نحو احسنت  بايد 
سؤال كردم كه بطور مثال شما هتلی رو 
كار  به  آماده  سيستمش  می كنيد  بازديد 
نيست، چه خواهيد كرد؟ گفت به تعداد 
و  نبوده  كار  به  آماده  روزهايی كه هتل 
كه  مي شود.  جريمه  آن  داخل  نفرات 
اين  بر  بود.  گزافي خواهد  بسيار  جريمه 
وجود  كشور  در  سازی  ساختمان  اساس 
 56 قدمت  با  ساختمان های  و  داشته 
ساله و غيره، ولی اين بازرسی های 1 يا 
2 ساله يا 3 ساله انجام نشده، كه بروز 
شده،  بروز  داخليش  مبلمان  شايد  باشد، 
پريزش  و  كليد  رنگش،  ديواری،  كاغذ 
بروز شده ولی بحث سيستم آبش انجام 
نشده، اعالم حريقش انجام نشده، و بروز 
بهبود  راه های خروجش می تواند  نشده، 
پيدا كنه اينم انجام نشده. به همين دليل 
با ساختمان های با قدمت فوق العاده زياد 

بدون هيچ ايمنی مواجه هستيم. 

مهندس غالمحسین 
حاجي زاده

معاون آموزش و پيشگيري 
سازمان آتش نشاني و خدمات 

ايمني مشهد
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در رابطه با خأل قانونی آن چيزی كه حايز اهميت است و ما در مشهد خيلی 
پيگيری كرديم اينكه در حال حاضر بطور مثال كارشناس بهداشت حق دارد يك 
را عرضه مي كند  برای مردم  دارای خطر  يا  فاسد  مثاًل  مكانی كه مواد غذايی 
كارشناس  فقط همان  ندارد  را  پلمپ  باز كردن  و هيچكس حق  كند  پلمپ  را 
بايد بعد از اصالح، آنجا را باز كند. ولی در مورد ايمني می بينيد سراها پاساژها 
ولی  ندارند  امكاناتی  هيچگونه  و  بوده  ايمن  نا  بسيار  مسكونی  مجتمع های  و 

آتش نشاني نه قدرت پلمپ دارد و نه قدرت پيشگيری.  
مهندس قدیري: در بحث آتش  نشانی بحث هاي قبلي را همه فرمودند، 
اگر   .)4E( اي«  »چهار  نام  به  داريم  اصلي  ايمني  در  نكنيم،  تكراري  بحث 
»اي«  چهار  اصل  آن  بشود  نهادينه  جامعه ای  در  ايمنی  مسئله  يك  بخواهيم 
ايمن  اگر بخواهيم صبر كنيم كه مردم بخودي خود  بايد رعايت بشود.  فوری 
ما  كه  اينست  اي  چهار  اول  اينكه  بحث  شد.  نخواهد  انجام  هيچوقت  شوند، 
را تهديد می كند، حاال بحث آتش سوزی است و  بشناسيم چه خطراتی مردم 

حوادث هم هست. 
چه خطراتی در كجا و چگونه وجود دارد و چگونه می شود اين خطرات و اثرات  
آن را كاهش داد. اين خطر به هر حال مي تواند بروز كند، شما نمی توانيد ايمنی 
صد در صد ايجاد كنيد. بحث دوم اينكه آموزش بدهيم ما به يك مهندس بايد 
آموزش بدهيم به دكترها بايد آموزش بدهيم، در محيط كارش، در محيط رفت 
و آمدش، در محيط زندگيش، آدم های مختلف مثاًل اگر يك كارگري كه توی 
اين محيط دارد كار می كند و بطور مثال كارخانه نساجی است چه نكاتی را بايد 
رعايت كند اگر در سيلو كار می كند چه نكاتی رو بايد رعايت كند اگر كارگری 
در ساختمان هست بايد چه مواردي را رعايت كند. در بحث آموزش خيلی مهم 
است در آموزش عمومی ما اصاًل و بطور كلي نه مبنايی داريم، نه استانداردی 
بايد اول مردم  اثر بخشی آن را مي توانيم تضمين كنيم. يعنی  داريم، نه اصاًل 
چه آموزشي مي خواهند، وقتی فهميديم چه آموزشي مورد نياز است، همه نكات 
آموزشي داده شود. بحث مهمی كه وجود دارد و در كشور ما خيلی خيلی مهم 
است و ضعف شديد آن احساس مي شود. بحث الزام قانونی است. در دنيا آقای 
آتش  آنجا  در  يا كشورهای ديگر  امريكا  رفتم  زدند حاال من  مثال  زاده  حاجی 
رفته  بوستون،  ايالت  در  نفری   70000 شهر  يك  در  است.  پليس  مثل  نشانی 
كباب  تهيه  براي  بالكن  در  داشت. كسي  ايستگاه  دو  نشانی  آتش  آنجا  بوديم، 
آتش درست كرد، آتش نشانی آمد آنجا، آتش را خاموش كرد و يك قبض جريمه 
از كمربند  استفاده  آلمان سؤال كردم، عدم  نوشت و رفت در  چند صد دالري 
كارمند عادی  ماهيانه يك  دارد. حقوق  برابر 450يورو  ايمني خودرو جريمه اي 
2500 يا 3000 يورو است. 450 يورو جريمه، خيلي زياد است. بنابراين قانون و 
الزامات قانون كمك می كند كه مسائل ايمنی رعايت شود. عالوه بر اين بچه از 
كوچكی كه مي بينند پدرش كمربند خودرو را مي بندد، او هم ياد مي گيرد. يعنی 

مي شود.  جامعه  آن  فرهنگ  و  ذات  جزء 
گرچه همان جامعه اگر شما الزامات قانون 
را برداريد باز هرج و مرج مي شود. بحث 
ديگر تشويق است،  بيمه در كشور ما ضد 
كشورمان  در  بيمه  مسائل  است.  ايمني 
بنيانگذار  است.  دنيا  جای  همه  برعكس 
نشانی  آتش  سازمان های  از  بسياري 
در  مثال  برای  بوده اند.  بيمه  شركت های 
شهر لندن پس از حريق بزرگي كه اتفاق 
يعنی  شد.  ورشكست  بيمه  اصاًل  افتاده 
شهر كامل سوخت. در اينجا گفته مي شود 
صاحب كارگاه يا مدير كارگاه چرا ناراحت 
هستي بيمه مسئوليت كن هر كسي آمد 
من جبران مي كنم اصاًل بازديد نمی شوی 
در صورتی كه بايد گفته شود به شرطی 
ايمنی  شرايط  كه  مي شود  بيمه  كارگاه 
هميشه  من  را  مورد  اين  شود.  رعايت 
مثال مي آورم. براي بازديد ايمني به يك 
ساختمان 20 طبقه رفتيم، يك ساختمان 
20 طبقه ساخته شده، قرار است 4 يا 5 
بازديد،  طبقه ديگر هم بسازند. ما رفتيم 
حفره ای مشاهده مي شد طول 20 متر با 
قطر 20 متر اين براي آينده كه آسانسور 
نظر گرفته شده  در  باربري ساخته شود، 
بود. اين حفره چرا هيچ حفاظ يا نرده ای 
كند،  كارگر سقوط  اگه يك  اينجا  ندارد، 
وي  مرگ  باعث  مي تواند  كارگر  سقوط 
شود، پاسخ دادند بيمه مسؤليت كرده اند، 
بيمه  بوسيله  مربوطه  ديه  بميرد،  كسي 
دنيا  در  كشوري  هيچ  مي شود.  پرداخت 
بحث  در  نمي كند.  عمل  شكل  اين  به 
ايمني  فيلم  يك  نمايش  براي  فرهنگ 
در  شود.  پرداخت  پول  بايد  تلويزيون  از 
مورد بلندمرتبه سازی باآلخره يك شرايط 
به  هم  دارد  را  خودش  خاص  الزامات  و 
لحاظ قانونی و هم به لحاظ آيين نامه ای 
و هم به لحاظ مصالح. يك پروژه موقعی 
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اينكه  اول  شود.  رعايت  4 شرط  كه  باشد  موفق  می تواند 
باشد.  استاندارد  مصالح  دوم  باشد.  استاندارد  آن  طراحی 
ساختمان ها  بعضي  اّما،  باشد  صالح  ذي  مجريش  سوم 
بوسيله افرادي ساخته مي شود كه از سواد الزم بي بهره اند. 
ساختمان را بی سواد كه چك نمي تواند بدينوسيله ساخته 
مي شود. در تهران ساختمان مي خريد بعداز 1 يا 2 ماه تمام 

توالت و تأسيساتش ريزش مي كند. 

: جناب آقاي مهندس احمدي گویا در 
مورد آتش نشاني، قانون جامعي تهیه شده است، 

در مورد این قانون توضیحاتي بفرمایید.
شناسی  آسيب  سند   93 سال  در  احمدي:  مهندس 
آتش نشانی و خدمات ايمني تهيه شد. براي اولين بار بود 
كه يك بحث آسيب شناسی در كشور در حوزه آتش سوزی 
حد  در  حال  هر  به  و  شد  دولت مصوب  در  گرفت.  انجام 
ولی  داد.  انجام  را  بينی ها  پيش  سری  يك  دولت  مصوبه 

فرآيند  يك  اساس  بر  داريم.  قانون  يك  به  نياز  كه  رسيديم  نتيجه  به  همانجا 
قانونی كار به يك مشاور سپرده شد، مشاور هم پس از يك سال كار خيلی خوب 
عرضه نكرد. دوباره در غالب كار گروهی كه تشكيل داديم، در جلسات متعددی 
قانون جمع بندی شد به بيان كلي، يك بحث اين بود كه در كشور يك ساختار 
اين  اولين چيزی كه در  ايمنی می خواهيم، يعنی  ملی در حوزه آتش نشانی و 
قانون و رويكرد قانون است اينكه ساختار بحث ايمنی ساختمان ها و كليه ابنيه 
در برابر آتش سوزی يك ساختار ملی داشته باشد. در بحث بعدی كه در اين 
قانون پيش بينی شده است. بحث اصلی روی نظارت و پيشگيری قرار گرفته 
است. يعنی قرار است پيشگيری بشود كه اتفاقی رخ ندهد. از رويكرد نقطه ای كه 
در حال حاضر در كشور است به صورت منطقه ای ديده شده است. يعنی گفتيم 
آتش نشانی موضوعي نيست كه به يك شهر يا يك روستا محدود شود با توجه 
به حوزه عملی كه می تواند داشته باشد يك ساختار منطقه ای برای آتش نشانی 
تعريف كرديم. ما حدود 1240 شهر كه داريم حدود 98 شهر باالی 100000 
جمعيت دارند بقيه همه زير 100000 نفر هستند حدود 700 يا 800 شهر زير 
20000 نفر هستند. اين شهرهای زير 20000 نفر تعداد نيرويی كه می توانند در 
شهرداری داشته باشند حداكثر حدود 20 نفر است. در نهايت 20 نفر. حاال در نظر 
بگيريد اين 20 نفر می خواهد يك ايستگاه آتش نشانی داشته باشد، يك ايستگاه 
آتش نشانی حاال استاندارد هم، نه. در حد متوسط. چند نفر نيرو می خواهد داشته 
باشد؟ آيا آن شهرداری كه 20 نفر نيرو دارد اصاًل می تواند يك ايستگاه آتش 
يا  كوچك  شهر  هر  كه  است  الزم  آيا  تجهيزات  لحاظ  از  باشد.  داشته  نشانی 
روستای كوچكی يك ايستگاه آتش نشانی داشته باشد؟ به هر حال يك ساختار 

مسئوليت  منطقه ای  ساختار  اين  در  شد  تعريف  منطقه ای 
نظارت بر عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی است. 
در اين فرآيند ايمنی امكان برخورد هم ديده شده است، به 
همان شكلي كه دوستمان فرمودند كه بطور مثال بازرس 
بهداشت می تواند يك محلي را پلمپ كند، در اين فرآيند 
هم پيش بينی شده كه حتمًا همه ساختمان ها بايد گواهی 
ايمنی در برابر آتش سوزی بگيرند اگر تشخيص داده شد 
كه يك بنايی نا ايمن است، در يك مدت معينی به آن بنا 
اخطار خواهند داد اگر در مدت معين ايمن نشود آن مرجع 
می تواند ساختمان را پلمپ كند. حاال اين پلمپ كردن آنقدر 
قوی ديده شده كه حتی ممانعت از خريد و فروش و نقل 
و انتقال  اين ساختمان هم انجام خواهد شد و رفع پلمپ 
هم منوط به اين خواهد شد كه ايمن سازی انجام شود. در 
ساختمان هايی كه قابل ايمن سازی نيستند اگر تشخيص 
بر اين بود كه ساختمانی بايد نوسازی بشود اين از طريق 
نشانی  آتش  به مجموعه  قدرت  اين  واقع  در  انجام خواهد شد.  قضايی  مراجع 
داده شده كه بتواند با قاطعيت با متخلفين هم نظارت كند و هم برخورد كند. 
بحث بعدی كه در اين ساختار ديده شده بحث حمايت هايی است كه بايد از اين 
سازمان و نيروی های آتش نشانی انجام بشود. چه از لحاظ مشاغل سخت و زيان 
آور و چه آن امكانات و اختياراتی كه بايد در اختيارشون قرار داده بشود. بحث 
بسيار مهم ديگري كه در اين قانون تعيين تكليف شده است، منابع مالی پايدار 
پيش بينی شده است. يكی از مشكالتی كه در حال حاضر شهرداری ها دارند 
اينكه زماني كه بودجه كم باشد، از اولين جايی كه صرفه جويي مي شود، آتش 
نشانی است. در اين قانون پيش بينی اعتبارات پايدار و تامين به خوده سازمان 
عوارض  متصل مي شود،  پايداری  مالی  منابع  به  سازمان  مستقيمًا  يعنی  است. 
ايمنی و بحث های ديگر كه مي توان گفت از لحاظ مالی چيزی كه پيش بينی 
شده در مجموعه شهرداري ها و دهياري ها سازمان بودجه خوبي خواهد داشت. 
نيروهای متخصص و كارآزموده در سازمان های آتش نشانی  از  استفاده  بحث 
بحث  است.  تأكيد شده  آن  به  خيلی  اين اليحه  در  كه  است  مواردی  از  يكی 
تحقيقات و آموزش در اين اليحه خيلی تأكيد شده و پيش بينی شده كه يك 
سری مراكز تحقيقاتی در حوزه آتش بطور خاص و انحصاري در كشور داشته 
باشيم و اينكه مقوله تحقيقات و آموزش را پيش ببرد و بحث های ديگری كه در 
حوزه يك سازمان كارآمد و چابك بايد وجود داشته باشد پيش بينی شده است. 
بحث ايمنی را فقط داخل محدوده شهر و روستا ديده نشده و فضای بين شهر 
و روستا هم اين سازمان تعيين و تكليف می كند. بحث اختالف نظری كه بين 
شهرداری ها و هالل احمر وجود دارد در اين قانون تعيين و تكليف شده است. 
همانطور كه می دانيد شايد ايران يكی از محدود كشورهايی است كه بخش امداد 
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و نجات بطور عملي بوسيله شهرداری ها انجام مي گيرد ولی چيزی كه هست 
شرح و وظايف هالل احمر ديده شده و اعتبارات آن را می گيرد. در واقع اين كار 
اينجا تفكيك شده است. بحث اطفاء حريق در جاده ها تعيين تكليف شده و كار 
به صورت شفاف پيش رفته است. به هر حال اين پيش نويس كه تهيه شد در 
غالب كميسيون های دولت در كميته تخصصی كمسيون خاص كالن شهرهای 
به  فرعی  كميته  در  تصويب  از  پس  و  شد  بحث  شهرها  ساير كالن  و  تهران 
تصويب كميته تخصصی كميسيون رسيد. حاال من جا دارد تشكر كنم بخصوص 
از دوستان در آتش نشانی تهران كه خيلی زحمت كشيدند و خيلی به ما كمك 
كردنند. سعی شده از همه صاحب نظرانی كه در اين حوزه به هر حال فعاليت 

می كنند استفاده شود و كار را پيش ببرند. البته كار سختی است. 

پالسکو  حاثه  از  بعد  ویژه  به  ایرانشاهي  دکتر  آقاي   :
که  مي کردند  سوال  جوان  معمار  مهندسان  این  از  بسیاری 
شهرداری در مورد ماده 100، که یك موضوعی رعایت نشده با 
قاطعیت عمل مي کند، حتي با تدابیري مثل قرار دادن نیوجرسي در 
ورودي مجتمع تجاري یا کسبي با قاطعیت اعمال قانون مي کند. 
آیا با همین قانون نمی شود راجع به، ایمني هم اعمال قانون کرد؟

دکتر ایرانشاهي: در حادثه پالسكو يا قبل از آن حادثه خيابان جمهوری كه 
يك مقدار مقياس ملی پيدا كرد دو نظر متفاوت در استنباط از بند 14 ماده 55 
قانون شهرداری ها وجود داشت. گروه اول بيان مي كنند منظور از اتخاذ تدابير 
مؤثر و الزم در بند 14، ناظر توسعه و احداث ايستگاه آتش نشانی توسط شهرداري 
است. اين كار به معني اجرا و انجام وظيفه قانونی ذكر شده در بند 14 است. اما 
گروه دوم عقيده دارند نه اين وظيفه كفايت نمی كند و شهرداری به استناد بند 
14، بايد از فعاليت بناهای پر خطر، از يك سازه خطرناك يك ساختمان گرفته 
تا يك گود خطرناك، جلوگيری كند و شهرداري تهران، از فعاليت ساختمان های 
با  نشد  مؤثر  اخطارها  اگر  اينكه  از  بعد  و  اخطارها،  با  پالسكو  مثل  ايمن  غير 
پلمپ، جلوگيري كند. از مرجع قضايی هم می توانست كمك بگيرد. به هر حال 
اين وظيفه قانونی  را در بند 14 ماده 55 انجام بدهد. اين دو تا رويكرد در اين 
خصوص وجود دارد. اگر بخواهم نظر خود را اضافه كنم چه شهرداری تهران، 
و بطور كلي شهرداری ها در اين نوع موارد از نظر قانونی و اجرايی دستشان باز 
است. واقعًا شهرداری ما اگر يك جايی بخواهد كاری را انجام بدهند، به راحتی 
اين كار را انجام مي دهند. شهرداری ها قدرت  الزم را دارند. مضاف به اينكه از 
بند 14 اين استنباط را هم می شود كرد كه به هر حال شهرداری ها در مواجه با 
ساختمان های نا ايمن اين پروسه را می توانند انجام بدهند و حتی آن ساختمان را 
پلمپ كنند. در بحث بلند مرتبه سازی و بطور كلي در بحث ساخت و ساز، عرض 
كردم در ساختمان های جديد تا مرحله پايان كار مقررات خوبي داريم. صرفنظر 
از خأل های قانونی و تفاسير قانونی كه وجود دارد، مقررات خوبی داريم. به عنوان 

مثال مبحث سوم و مبحث 17 و بطور كلي قوانين در خصوص رعايت مالحظات 
ايمنی. منتها مشكل اين است كه اين  مقررات چه مقدار اجرا می شود. آنطور كه 
بايد و شايد اجرا نمی شود و كنترل ها و نظارت های الزم يك مقداری كم است 
و پس از صدور  پايان كار، با اطمينان نمي توانيم بگوييم، اين ساختمانی كه اآلن 
ساخته شده و نوساز است، پايان كار هم دارد واقعًا از نظر ايمنی صد در صد ايمن 
مي باشد يا نه. اين به خاطر آن نظارت ناقصی است كه ما در ارتباط با كسانيكه 

در بحث ايمنی متولی هستند،وجود دارد. آن نظارت كامل را نداريم.

: آقای دکتر عبدالهی بعد از وقوع حادثه آتش سوزي و 
این یك  که  کردند  بیان  بسیاري  پالسکو،  ریزش ساختمان  فرو 
آتش سوزي و حادثه معمولي بود به دست خودمان به یك بحران 
تبدیل شد، نظر جنابعالي چیست؟ در مورد مدیریت حادثه نیز نظر 

خود را بفرمایید.
و  سال 1388  بحران  مديريت  سازمان  تشكيل  قانون  در  عبدالهی:  دکتر 
آيين نامه اجرايی ماده دو آن سال 1388 پيش بينی شده كه حوادث را سطح 
بندی كنيم. در سطح بندی حوادث يك سری حوادث محلی تلقی مي شوند، يك 
سری حوادث منطقه ای و يك سری نيز حوادث ملی هستند. برای هر كدام از 
اين حوادث هم مرجع اعالم سطح حرارت مشخص شده است. در تهران شرايط 
ويژه ای حاكم است. به استناد بند »د« ماده 9 قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران غير از اساس نامه ای كه در آتش نشانی تهران مالك عمل است و ما 
برای رسيدگی به حوزه اطفاء حريق، سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی  تهران 
را به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها ايجاد كرديم، به استناد قانون تشكيل 
سازمان مديريت بحران هم امور مربوط به شورای هماهنگی مديريت بحران 
شهر تهران به شهردار تهران واگذار شده است. شهردار تهران برای تمشيت اين 
امر سازمانی در تشكيالتي شهرداري به نام سازمان پيشگيری و مديريت بحران 
در سطح شهر  بطور عملي حوادثی كه  لذا  است.  پيش بيني كرده  تهران  شهر 
تهران اتفاق می افتد، در قالب دو رسته قابل طبقه بندي است؛  دسته اول حوادث 
تهران مديريت  ايمنی  نشانی و خدمات  عام و روزانه كه توسط سازمان آتش 
تهران  شهرداري  عملي  بطور  باشد،  مقياس  اين  در  حادثه  تعداد  هر  مي شود. 
توسط اين سازمان مديريت مي نمايد. در قالب دسته دوم؛ اما اگر اين حوادث از 
يك سطحی باالتر رفت و نيازمند هماهنگی بين دستگاه های اجرايي ديگری در 
شهر باشيم و برای مديريت حادثه عالوه بر آتش نشانی تهران ساير دستگاه ها 
بايد وارد عمل شوند، در آنصورت شورای هماهنگی مديريت بحران شهر  نيز 
تهران متولی هماهنگی انجام اين موضوع است. در اساسنامه اين سازمان هم 
ترتيبات مربوط به اين موضوع پيش بينی شده است. گرچه حوزه های مربوط 
به پيش بينی و پيشگيری را هم در اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی و اساسنامه سازمان پيشگيري شهر تهران مطابق مصوبه كه وزير محترم 
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كشور پيش بيني شده است. پس اگر قائل به سطح بندی باشيم، الزم است 
در قالب نظام نامه اي مشخص كنيم كه چه حادثه ای با چه مقياس خسارتی 
و با چه مقياس تلفات انسانی سطحش ملي است و بعد متولی رسيدگی به 
آن چه سازماني و با چه ترتيباتي خواهد بود. اما بايد به اين موضوع توجه 
شود كه در تهران تقريبًا حوادثی در اين مقياس به دليل پايتخت بودنش به 
دليل شرايط خاص معمواًل توسط مراجع مختلف مورد رسيدگي قرار مي گيرد 
و وقتی اين رسيدگي و حضور توسط دستگاههاي مختلف صورت مي گيرد. 
خود به خود يك حادثه ای فراتر از سطح محلی تبديل مي شود. لذا حوادث 
پيدا می كند، كه  استانی و خاصيت ملی  محلي گاهي خاصيت منطقه ای و 
حادثه ساختمان پالسكو هم از اين سنخ بود. يعنی وقتی آن حادثه در حدود 
ساعت 8 صبح اتفاق مي افتد، بعد از حضور آتش نشانی تهران، بعد از حضور 
مجموعه دست اندركاران شهرداری، به مرور به دليل حساسيت هايی كه وجود 
داشت و شرايط ويژه ای كه ساختمان پالسكو به دليل بار حريقی و مجموعه  
اندر كاران  فعاليت های صنفی و شغلی كه در آن بود، باعث شد كه دست 
اداری،  از سطوح مديريت شهري گرفته تا سطوح قضايی، سطوح  مختلفی 
سطوح دولتی در موضوع وارد شوند. لذا حادثه از سطح شهری فراتر رفته و به 
يك حادثه خارج از سطح شهر تهران تبديل شود. گرچه عملياتی كه در آن در 
حال انجام بود. عمليات بطور كامل شهری است يعنی اصاًل، خاصيت بحران، 
فرا شهری نبود و نمي شود از آن به عنوان بحران نام برد. يك حادثه شهری 
بود كه نيازمندی های لجستيكی آن به نظر ما بايد در سطح شهر تهران و 
يا توسط دست اندركاران مديريت شهری تهران انجام مي شد. گرچه بخش 
عمده اين كار را هم شهرداری تهران انجام داد و اين موضوع به سطوح باالتر 
حوادث نيز منعكس نشد، گرچه، استانداری تهران هماهنگی های لجستيكی  
آن را براي پشتيباني از شهرداري تهران با هماهنگي سازمان مديريت بحران 

كشور پيش بينی كردند. ولی به نظر اين حادثه يك حادثه محلی بود.  

: آقاي مهندس محمدي موضوع بلند مرتبه سازي در 
کالنشهر کرج و نظارت بر ایمني آنها چگونه است؟

مهندس محمدي: چند سالي است كه بحث بلند مرتبه سازی در كرج 
هم مطرح شده است. البته در كرج بلند مرتبه سازی از نظر ارتفاع مانند تهران 
نيست. ساختمان های بلند در كرج 17، 18 يا 20 طبقه است. در حال حاضر 
ساختمان 50 طبقه نداريم از سال 84 پيگيری هايی انجام شده و تقريبًا الزامات 
و تفاهم ها بين شهرداری و آتش نشانی انجام شده و از سال 87 اجرايی شد. 
انجام می شود. ساختمان-هايی كه جديداً  اين نظارت ها  يعنی در كرج هم 
احداث می شوند و وضعيت ايمنی آنها بررسي مي شود. مطلبي كه وجود دارد، 
فكر  كنم هنوز خيلی از مشاور پروژه ها نسبت به موضوع ايمنی آشنايی كامل 
باشند. ولی يك  نداشته  باشند و بعضی ها هم  ندارند. شايد بعضی ها داشته 

سری موارد رو به عنوان هزينه در برآورد 
بحث  مثل  نمی بينند  پروژه شان  اوليه 
مقاوم سازی و بحث سيستم های ايمنی 
كه می تواند بخش عمده هزينه اجرايی 
را داشته باشد. اين ها ديده نشده يعنی تا 
حدودی با مشكالت اجرايی همراه است. 
اما در مورد شهر كرج يكی از معضالتی 
بناهای  زياد  تعداد  دارد،  وجود  كه 
پاساژها  مثال  فرض  به  است.  قديمی 
به  اين ها  دارند  وجود  فروشگاههايي  و 
بيشتر  يعنی  هستند.  ناايمن  كلی  طور 
افتاده  اتفاق  كه  فرايندي  آخرين  آنها 
دادستانی  با  كه  است  همكاری هايی  و 
كرج انجام گرفته است. معاون دادستان 
چند  است.  موضوع  پيگيري  مسئول 
نوبت هم با معاون دادستان از يك سري 
مراكز بازديد داشته ايم. عماًل مشكالت از 
جای ديگر به وجود آمده، مشكل بحث 
همان  مالكيتی  بحث  است.  مالكيتی 
موضوعي است كه در ساختمان پالسكو 
هم وجود داشته و بحث سرقفلی و اينكه 
بايد  و چه كسي  است  مالك چه كسي 
هزينه كند و چه كسي بايد اين هزينه ها 
مجوز  بايد  كسي  چه  و  كند  پرداخت  را 
موضوع  اين  نمی دهد.  مجوز  و  بدهد 
نهايت شايد حتی  باعث می شود كه در 
نمی رود.  پيش  كار  هم  پلمپ  دستور  با 
در  بشود  اجرا  پلمپ هم  دستور  چنانچه 
كه  نقطه ای  يك  به  می رسيم  نهايت 
يك تصرفی با حدود مثاًل 200 تصرف 
پلمپ  محدودی  زمان  مدت  در  تجاری 
می شود. بعد اتفاق هايی مي افتد كه آنجا 
دوباره به وضعيت قبلي خود بر می گردد. 
موضوعات ايمنی در يك قسمتی انجام 
می شود ولی بحث تعمير و نگهداری يا 
اقدامات بعدی آن پيگيری نمی شود. يك 
بنای جديد كاماًل ايمن باشد بعد از يك 

مهندس جواد محمدي
معاون ايمني و پيشگيري 

سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني كرج
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بازه زمانی بطور كلي تغيير پيدا می كند دستكم در تصرفات خاص خودش حاال 
بگوييم در مشاعاتش نه، در تصرفات خاص خودش تجاری ها، اداری ها، هر كدام 
از اين ها تغييرات زيادی اتفاق می افتد كه اين تغييرات ممكن است سيستم ايمنی 
ما را غير فعال كند، سيستم ايمنی ما را حذف كنه يا اتفاق هايی از اين دست ما با 
اداره كار همكاری داريم، منتهی اداره كار خيلی همكاری مشخصی در اين زمينه 
ندارد، غالبًا هم همان بحث نيروی انساني است كه مي گويند ما بازرس كار به 
تعداد كافی نداريم. در كرج دادستانی در اين زمينه همكاری خوبی داشته است. 
در مورد موضوع ايمنی و اصناف و اتاق اصناف فكر می كنم يكی از موضوعاتی 
است كه خيلی بايد در اين قضيه وارد بشود ولی هنوز به ميزان الزم وارد نشده و 
همكاري خود را به طور كامل ابراز نكرده است. همان بحث كه يك تبي بوجود 
مي آيد، دوستان همه هستن، ولي بعدش دوباره برمي گردد به حالت قبل، در حال 

حاضر در چنين شرايطي هستيم.  

در  شما  اینکه  به  توجه  با  حاجي زاده  مهندس  آقاي   :
مشهد تجربه آتش سوزي برج سلمان را داشتید،  موانع و مشکالت 

عملیات آتش نشاني در ساختمان هاي بلندمرتبه را بفرمایید.
سلمان  برج  آتش سوزي  حادثه  به  توجه  با  ابتدا  در  حاجي زاده:  مهندس 
بحث پيشگيري را مطرح مي كنم. هنگاميكه در رابطه با نماي ساختمان مطلبي 
در آيين نامه هاي ساختماني نيست در مقررات ملي عنوان نشده كه نماي مورد 
استفاده بايستي كد حريق داشته باشد. البته، آيين نامه ها به مرور تكميل مي شوند، 
در مورد ان. اف. پي. اي هم به همين شكل عمل مي شود و هر 4 سال يكبار 
ويرايش جديد منتشر مي شود. البته در بحث جديد عنوان شده است. اگر در مورد 
از  استفاده  يا  نمي افتاد.  اتفاق  مسلمًا  بود،  انجام شده  پيشگيري  سلمان مسائل 
مواد پليمري در نماي ساختمان مزبور هنگام آتش سوزي روند گسترش حريق 
بصورتي بود كه به سرعت تمامي ساختمان زير شعله رفت. در اين حالت اگر 20 
نردبان و پلت فرم هم بود. منابع به درياچه هم وصل بود واقعًا خاموش كردن 
آتش بسيار مشكل بود. بحث اصلي همان پيشگيري است ولی در بحث عملياتی 
نكته ای كه بسيار حائز اهميت بود عدم هماهنگی بين دستگاه ها مديريت واحد 
كشوری يا مديريت واحد فرماندهی است. كه مثاًل تعداد شيرهاي هيدرانت در 
مشهد خيلی كم است، خيلی كم. بنابراين مجبور می شويم كه آب يا مواد اطفاءی 
را با تانكر حمل كنيم، پليس راهور شايد بعد از 1 ساعت بعد از شروع حادثه تازه 
آمده كه مثاًل مسير باز كند، كه باز نكرد. تانكرها در ترافيك متوقف بودند. يا 
بحث زون بندی كه تو فرمانده ای عمليات گفته مي شود زون اول گرم و زون دوم 
و .... وقتي نيروي انتظامي در محل حضور ندارد و بعد از 2 ساعت 3 ساعت حضور 
پيدا مي كند، ديگر حريق از دست رفته است. عدم هماهنگی بين پليس راهور، 
نيروی انتظامی و آتش نشانی كه حاال در رأس قضيه قرار دارند. فقط تنها ارگانی 
كه آنجا خيلی خوب عمل كرد شركت برق بود. چون چندتا ترانس فقط گرم 

نزديك بود، به سرعت وارد عمل شده و 
برق را قطع كرد، كه خيلی هم مثمر به 
می ريخت  اگر  آب ها  آن  خوب  بود.  ثمر 
روي خط گرم مسلمًا شبكه 20000 ولت 

خيلی تلفات ثانويه بيشتری داشت. 

: آقاي دکتر راضي برابر 
آزمایشگاه  یك  که  مطالعه اي 
جهان  سطح  در  معروف  آتش 
انجام داده، با توجه به استفاده از 
مواد پلیمري که امروزه در بناهاي 
مختلف خواه در داخل بنا، به عنوان 
مبلمان و ... صورت مي گیرد و چه 
و  تزیین  عنوان  به  بنا  در ساختار 
آتش سوزیها  شدت  سرعت،   ...
و حجم گازهاي مسموم ناشي از 
یافته  افزایش  بسیار  آتش سوزي 
میانگین  بطور  که  بصورتي  است. 
از هنگام شروع آتش سوزي فقط 
ایمن  خروج  براي  زمان  دقیقه   3
از بناي حریق زده زمان در اختیار 
است. در چنین شرایطي آیا براي 
افراد  جان  نجات  و  رساني  امداد 
فقط  بلندمرتبه  بناي  در  حاضر 
باید به باال بر و عملیات از خارج 
بنا اتکا کرد. کدام خودروي باالبر 
که  دارد  وجود  جهان  سطح  در 
مسیر  دقیقه   3 از  کمتر  در  بتواند 
ایستگاه آتش نشاني را طي کرده، 
در  رسیده،  آتش سوزي  محل  به 
آنجا مستقر شده و عملیات انجام 
دهد. لطفا در این مورد و بطور کلي 
مسائل آتش سوزي ساختمان هاي 
بصورتیکه  بفرمایید.  بلندمرتبه 
گفتگوي حاضر  از  یك جمع بندي 

نیز باشد.
دکتر راضي: ابتدا مقدمه ای كوتاه را 

دکتر سید حبیب راضي
معاون مديركل  دفتر هماهنگي 

عمراني و خدمات شهري



عرض مي كنم. به داليل متعددی از جمله محدوديت زمين 
و بهاي باالي آن در شهرها، بسمت بلند مرتبه سازي رفتيم 
بلند مرتبه و مجتمع هايی مسكوني  بطوريكه ساختمانهاي 
بزرگ و كالنشهرها ساخته شده كه  فراواني در شهرهاي 
معادل چندين شهر كوچك  داراي وزن جمعيتی  هر كدام 
است. وقوع حوادث در اين مجتمع ها و ساختمان های بلند 
ملی  فاجعه  يا حتي   بحران  به  ناخواسته  يا  مرتبه خواسته 
تبديل مي گردد. ما در سند آسيب شناسی آتش نشانی تعداد 
وقوع حوادث و آتش سوزی ها در كشور را و همچنين ميزان 
كشور  حوادث  مقايسه  بررسی كرديم  را  حوادث  اين  اثرات 
ما با كشورهاي عضو كميته فني بين المللي پيشگيري از 
آتش سوزي سي.تي.اي.اف )CTIF( نشان ميدهد كشور ما 
هم بلحاظ فراوانی حوادث و آتش سوزی ها و هم به جهت 

اثرات و طبعات اين حوادث و آتش سوزی ها از ميانگين ساير كشور هاي عضو 
اين كميته باالتر است. شاخصی كه كميته ياد شده مدنظر دارد تعداد وقوع حادثه 
به ازاي هر1000 نفر جمعيت و تعداد شهروندان فوت شده به ازای هر 100000 
حادثه، مي باشد. يعنی عالوه بر اينكه به ازای هر 1000 شهروند، فراوانی حوادث 
تعداد  جمعيت،  نفر   100000 هر  ازای  به  بود.  بيشتر  ما  كشور  سوزی  آتش  و 
مصدومين و فوت شدگان ما نيز زيادتر را نشان می دهد. آمار دقيق ساختمان 
مرتبه  بلند  در ساختمان هاي  آتش سوزي  آمار  به ظاهر  نداريم.  را  مرتبه  بلند 
نسبت به آتش سوزی ديگر ساختمان ها كمتر است. كه يك دليل آن تقريبا جديد 
بلندمرتبه  وساز  گفته شد شروع ساخت  بطوريكه  است.  مرتبه سازي  بلند  بودن 
اخير مسائل و مشكالت  ليكن حوادث چند سال  بوده است  از دهه 40  سازي 
ايمني اين ساختمان ها را نشان مي دهد. از جمله اين مشكالت مي توان به نبود 
و يا ناكارمدي تاسيسات و تجهيزات در اين ساختمان ها، تغيير كاربری واحدها 
مقررات  و  قوانين  و  شفافيت  عدم  سازنده،  مدنظر  هدف  گرفتن  نظر  در  بدون 
مرتبط، نداشتن ضمانت اجرايي اين قوانين و... اشاره كرد. مواردي از اين قبيل در 
ساختمان هاي بلند مرتبه باعث شده تا وقوع حوادث در اين ساختمان را اجتناب 
ناپذير نموده و  در صورت وقوع حوادث امكان مقابله فوري و منطقي مهيا نگردد 
و باعث غافلگيري شهروندان و جامعه آتش نشان ما شود  و مسائلی را بوجود 
بياورد. عالوه بر مسايل مربوط به ساختمان ها  يكی از مسائل اساسي كه آتش 
نشان های با آن مواجهه اند محدوديت هايی مربوط به راه های دسترسی است 
راه های  دقيقًا  يافته  توسعه  كشورهای  در  كرديد.  اشاره  آن  به  شما  كه  چيزی 
نصب شده  در محل   تابلوهايی  است.  نردبان مشخص شده  ورود خودروهای 
آتش  آالت  ماشين  استقرار  براي  مناسب  جانمايي  بيني  پيش  نشاندهنده  كه  
نشاني است  حتي  مسير تردد خودور هاي خاص آتش نشاني در آن مشخص 
شده است. بحث بعدی مانور و عمليات مستمر آتش نشانان ما و آمادگی آن ها 

برای اين ساختمان ها است بطوريكه با ايجاد فرضيه هاي 
مختلف و اقدام عملي با ارزيابي از اقدامات به آمادگي الزم 
دست يابند. موضوع بعدی نياز شهرها به اين ماشين آالت و 
تجهيزات خاص همانند باالبرها و نردبادن هاي هيدورليكي 
است كه در سوال مستتر است واقعيت اين است لزوم داشتن 
ماشين آالت فوق مدرن بسيار ضروروي است چون نجات 
شهروندان مهم است اهميت نجات نسانها در آيات شريفه 
قرآن هم به زيباي تاكيد شده مي فرماييد هركس يك نفر 
نكته  داده.  نجات  را  دنيا  كه  است  آن  مثل  دهد  نجات  را 
از  اش  اهميت  بنظرم  و  كرد  غفلت  آن  از  نبايد  كه  مهم 
تامين خورو به مراتب باالتر است تاكيد بر پيشگيري و بهره 
گيري از مقررات ملي ساختمان و ضوابط و آيين نامه هاي 
اين  است  آتش سوزي  برابر  در  ساختمان  محافظت  فني 
موضوع ضمن آنكه بحث ها و مشكالت زياد خودروها در خدمات پس از فروش 
و گارانتی و وارانتی را ندارد بسيار موثر و كارآمد مي باشد. موضوع جدی ديگر 
بحث كاربران اين لوازم خاص در كشور است، اينكه چه آموزش هايی اين ها بايد 
روی من سرمايه گذاری شد،  مثال  براي  ديدند،  را  آموزش  اين  اينكه  و  ببينند 
من رفتم در كشور مبدأ كه اين خودرو ساخته شده آموزش ديدم، اينكه من چه 
مدت روی اين خودرو كار خواهم كرد. فكر می كنم بايد يك تدابيری بينديشيم 
اين كه نفری كه براي او سرمايه گذاری مي شود بتواند در همان رسته ارتقای 
شغلی پيدا بكند. يعنی مزايای ارتقای شغلی را در همين جا داشته باشد لذا در 
جمع بندي اينكه ما بگوييم وجود خودروهای خاص نردبان برای شهرها الزم 
هست يا خير قطعًا وجود اين خودرو ها براي تمام شهرهای داراي ساختمان بلند 
مرتبه الزم است  اّما اين شرط الزم است شرط كافي نيست راه حل اساسی توجه 
به حوزه پيشگيری و تغيير نگاه ما به اجرای مقررات ملی ساختمان بايد باشد. 
اگرچه مقررات ملی ساختمان هم كاستی هايی دارد  از جمله بحث نگرش و باور 
توليد  نگرش  است، بحث  اين ساختمان ها  مقررات خاص  و  قانون  نويسندگان 
كنندگان مواد و مصالح، بحث نگرش طراحان و سازندگان، نگرش بهره برداران 
و مالكان و ناظران. اين بحث واقعًا بحث مهمی است كه به اين باور و به اين 
نگرش راستين برسيم كه معقوله ايمنی معقوله جدی است روی اين تغيير نگرش 
بايد كار كرد. حاال اين بحث مفصلی در جامعه شناسی  كه خيلی زمانبر است 

است كه من وارد نمی شوم.

: از حضور همه آقايان سپاسگزاريم. 
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ایران هم بلحاظ 
فراوانی حوادث و 
آتش سوزی ها و 

هم به جهت اثرات و 
طبعات این حوادث از 
ميانگين سایر کشور ها  

باالتر است
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مقاالت

 دکتر محمدرضا حافظی 
* عضو هيئت علمی و استاديار، دپارتمان ساختمان، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.

 مهندس عاطفه امیدخواه )نویسنده مسؤول(
 atefe_omidkhah@yahoo.com ،دانشجو دكتری معماری دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهيد بهشتی تهران *

مروری بر استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری ساختمان های بلند؛ 
چالش ها و راهکارها

چکیده
آتش سوزی بعنوان يكی از سوانح پرتكرار شهری روزانه جان و مال افراد زيادی را تهديد می كند. از طرف ديگر با توسعه شهرنشينی و ساخت بناهای 
بلند، بويژه در دهه اخير، بر تعداد افرادی كه در اين نوع ساختمان ها زندگی و كار می كنند، افزوده شده است. يكی از مهم ترين موضوعاتی كه در رابطه با 
حفظ جان و تأمين ايمنی افراد در حوادث آتش سوزی در ساختمان های بلند وجود دارد، بحث تخليه اضطراری است. با وجود ساخت و سازهاي بلندتر و 
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مقدمه:
1- مفهوم تخليه اضطراری و روش های تخليه

آتش سوزی  متوجه  ساختمان  ساكنان  آن  در  كه  است  فرآيندی  تخليه 
شده و در نتيجه آن به سمت يك محل امن در داخل ساختمان يا خارج 
از آن انتقال می يابند. اين فرآيند تخليه توسط سه فعاليت در سه فاز اصلی 

مشخص می گردد ]4[ و ]5[: 
- آگاهی يافتن از خطر توسط يك محرك خارجی )دوره اعتبار سنجی 

نشانه ها(

فاز  ]دو  گيری(  تصميم  )دوره  خطر  های  شاخص  به  پاسخ  و  تأييد   -
از  پيش  دوره  عنوان  به  هم  با  گيری  تصميم  و  ها  نشانه  سنجی  اعتبار 

حركت شناخته می شوند.[
)دوره  امن  پناه گيری در يك مكان  يا  امن  به سمت محل  - حركت 

حركت(
 دسته بندی های گوناگونی برای روش های تخليه وجود دارد. يك نوع 
آنها بر اساس تعداد افرادی است كه در طی زمان مشخصی از ساختمان 

خارج می شوند. سه روش تخليه عبارتد از:

مخاطرات همراه با آنها، نياز به انديشيدن به راه هاي گوناگون تخليه از ساختمان در شرايط بحراني بوجود آمده است كه در برگيرنده مقوله استفاده از آسانسور 
در تسريع بخشيدن به فرآيند تخليه و يا به منظور تخليه كامل ساختمان و يا در كمك به خارج كردن افراد ناتوان و نيازمند امداد مي شود. در جهان پس از 
حادثه 11 سپتامبر، ساكنان ساختمان های بلند از اهميت فاكتور زمان در تخليه اضطراری آگاه شده اند. اين تصور بوجود آمده است كه افرادی كه سريع تر از 
ساختمان خارج شدند، نجات يافتند، در حالی كه كسانی كه در طبقات ماندند و از دستورالعمل های تخليه مرحله ای پيروی كردند، جانشان را از دست دادند. 
بدون توجه به اينكه حادثه 11 سپتامبر واقعه ای منحصر بفرد بوده است، اكنون ساكنان ساختمان های بلند درك متفاوتی از ايمنی شخصی شان دارند و گزينه 
انتظار برای تخليه ديگر مورد قبول بسياری از آنان نيست ]1[. ساكنان ممكن است بر اساس زمان بندی خودشان كه از ميزان ادراك خطر نشأت می گيرد، 
شروع به خارج شدن از ساختمان كنند. انتظار می رود با توجه به تصويری كه رسانه از واقعه 11 سپتامبر در اختيار مردم قرار داده و آگاهی مردم از آنچه در 
رابطه با تخليه در مركز تجارت جهانی رخ داده است، افرادی كه پيش از اين به انتظار دستورالعمل های سرپرست ها و مديران شرايط اضطراری در ساختمان 
می ماندند، اكنون از اين دستورالعمل ها پيروی نكرده و بالفاصله ساختمان را ترك نمايند. اين تغيير وضعيت برای بسياری از مالكان و مديران ساختمان های 
بلند مسلم گشته است كه تخليه كنترل شده ساختمان در شرايط اضطراری ممكن است از كنترل خارج شده و مردم به يكباره قصد خروج از ساختمان را 
داشته باشند. اگر برخی از ساكنان ساختمان خودشان شروع به تخليه كردن ساختمان كنند و از اجرای دستورات سرپرست ها امتناع ورزند، انتظار می رود كه 
ساير افراد نيز از آنها پيروی نمايند. در نتيجه احتمال بروز يك تخليه يكباره و كنترل نشده برای ساختمانی كه دارای برنامه تخليه مرحله ای است، وجود دارد. 
راه پله ها، راهروها و مناطق پناه كه برای مقادير زياد جمعيت طراحی نشده اند، با ازدحام جمعيت دچار شرايطی مملو از وحشت و تنش و احتمال مصدوميت 
برای افراد می شود، در حالی كه به واقع خطرپذيری برای ساكنان در اثر آتش سوزی وجود ندارد، ولی افراد با تصوری كه خودشان از شدت خطر در ذهن 
دارند شروع به فرار كرده اند ]2[. از اينرو مباحث مربوط به درك خطرپذيری و راهكارهای مديريتی بيش از پيش در ساختمان های بلند مرتبه مورد توجه قرار 
گرفته است. در نتيجه NFPA اين مطلب را بيان می دارد كه از طريق روش تخليه يكباره در ساختمان های بلند، مردم احساس آسودگی بيشتری می كنند. 
مشكل اصلی در مورد ساختمان هايی است كه از ابتدا با رويكرد تخليه مرحله ای طراحی شده اند. در مطالعه ای در زمينه ساختمان های بلند ذكر شده است كه 
يكی از مالحظات مهم چگونگی خروج همه افراد از ساختمان بصورت همزمان است. اين گزارش در مقايسه ساختمان بلند با استاديوم های فوتبال كه با توجه 
به قوانين ايمنی در برابر آتش ملزم به تخليه همه تماشاگران در عرض 8 دقيقه هستند، توصيه می كند كه ساختمان های بلند با فراهم آوردن بيشترين زمان 
برای تخليه طراحی شوند. اين گزارش همچنين بيان می كند كه اگر آسانسورها ضدآتش و ضد ضربه باشند، می توانند در تخليه سريع بويژه در تركيب با راه پله 
ها مورد استفاده قرار گيرند]3[. در مقاله حاضر ضمن معرفی مفاهيم اوليه تخليه اضطراری با تأكيد بر شرايط اضطراری سانحه آتش سوزی، به امكان كاربرد 

آسانسورها برای انجام تخليه در ساختمان های بلند و مسائل مرتبط با آن پرداخته می شود.
کلید واژگان: تخليه اضطراری، ساختمان بلند، آسانسور، سانحه آتش سوزی.
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1. تخليه كامل: با هدف خروج همه افراد از ساختمان 
محل هاي  در  كه  كساني  كردن  جابجا  هدف  با  مرحله اي:  تخليه   .2

نزديك به سانحه قرار دارند به محل هاي امن در داخل ساختمان
)مانند  ساكنان  از  خاصي  گروه  كردن  خارج  هدف  با  جزئی:  تخليه   .3
محل  در  افراد  هستند،  وحركتي  جسمي  ناتواني هاي  داراي  كه  كساني 

بالواسطه سانحه( ]6[.
از  برای ساختمان ها عبارت  تخليه  اصلی  به صورت كلی دو روش  اما 
تخليه يكباره و تخليه مرحله ای هستند. صرفنظر از پيچيدگی هايی كه در 
عمل وجود دارد، اين روش ها به صورت كلی به شرح زير تعريف می شوند. 
تخليه يكباره يا كنترل نشده: نوع اول تخليه، كنترل نشده  و يا روش 
يكباره  است كه در آن زنگ هشدار در همه طبقات به يكباره به صدا 
می  خارج  ساختمان  از  راه پله  طريق  از  همزمان  افراد  همه  و  درمی آيد 
تخليه  روش  اين  با  متوسط  يا  كم  ارتفاع  با  ساختمان های  اغلب  شوند. 
می شوند، چرا كه روشی ساده است و نياز به صرف نيروی سرپرست ها يا 
زيرساخت های ارتباطی در ساختمان ندارند ]2[. عالوه بر اين تخليه يكباره 
ايمنی برشمرده می شود.  توسط بسياری به عنوان نهايی ترين راه تأمين 
اين اطمينان را بدست می دهد  از ساختمان  خارج كردن تمامی ساكنان 
مشكالتی  علت  به   .]3[ نيست  خطر  معرض  در  فردی  هيچ  ديگر  كه 
مانند عدم  بلند همراه است  با روش تخليه يكباره در ساختمان های  كه 
پاسخگويی تعداد و ظرفيت راه پله ها با تعداد نفراتی كه می خواهند از آن 
استفاده نمايند، تخليه مرحله ای به منظور رفع اين معضالت و انجام يك 

طرح تخليه استاندارد ارائه شده است.
ساكنان  توجه  قابل  تعداد  به  توجه  با  شده:  كنترل  يا  مرحله ای  تخليه 
فرآيند  يك  طريق  از  معمول  طور  به  تخليه  بلندمرتبه،  ساختمان های 
مرحله ای انجام می پذيرد. دستورالعمل تخليه مرحله ای از طريق نظارت 
بر اين است كه كدام طبقه در چه زمانی تخليه شود و از اين طريق تعداد 
را  از ساختمان  افراد در حال خروج  تعداد  طبقات در حال خالی شدن و 
محدود می سازد ]2[. در ابتدا تنها ساكنانی كه در معرض خطر زياد هستند 
تخليه می شوند و سايرين برای خروج در مراحل بعدی در ساختمان باقی 
می مانند ]3[. پس از آنكه طبقه منشأ آتش سوزی تخليه گرديد، طبقات 
وارد  راه پله  به  كه  افرادی  تعداد  با محدود كردن  خالی می شوند.  مجاور 
می شوند، پروسه تخليه بويژه برای كسانی كه در معرض خطر بيشتری 
اين روش  به  بود.  بهينه تر خواهد  دارند،  قرار  در طبقه منشأ آتش سوزی 
انجام  يا فازبندی شده  گفته می شود.  يا كنترل شده   تخليه مرحله ای  
از  ساختمان  ساكنان  پيروی  به  كامل  بستگی  مرحله ای  تخليه  گرفتن 
پايه  بر  آن  و كار  دارد. ساز  داده می شود،  آنها  به  دستورالعمل هايی كه 
يك سلسله مراتب منظم، با تمرينات منظم و آموزش به سرپرست ها و 
ايمنی  مديريت  از  بااليی  به سطح  اتكا   .]2[ است  اپراتورهای ساختمان 
وجود  با  حتی  ساكنان  اينكه  به  وابستگی  و  ساختمان  در  آتش  برابر  در 
مشاهده دود مطابق آنچه كه راهنمايی می شوند رفتار كنند، ميزان اعتبار 
با چالش هايی مواجه نموده است. به همين  تخليه مرحله ای را در عمل 
از روش تخليه مرحله ای بيشتر در ساختمان های تجاری  منظور معمواًل 
كه ساكنان آن طبق برنامه های آموزشی مرتب تحت تعليم قرار می گيرند، 

استفاده می شود ]3[.
به غير از دسته بندی های اصلی تخليه كه در دو نوع يكباره و مرحله ای 
هستند، تقسيم بندی های ديگری نيز برای تخليه با توجه به نوع فرآيند 
گرفته  كار  به  ساكنان  عمودی  حركت  برای  كه  راهكارهايی  و  فيزيكی 
می شود وجود دارد. در اينگونه دسته بندی ها مسئله استفاده از آسانسور يا 
عدم استفاده از آن در برنامه ريزی های تخليه اضطراری، فاكتوری تعيين 

كننده است.
2- روش تحقیق

در  آسانسورها  كاربرد  موضوع  ابعاد  شناخت  منظور  به  حاضر  پژوهش 
تخصصی،  متون  مرور  طريق  از  بلند،  های  ساختمان  اضطراری  تخليه 

آئين نامه ها و مقاالت انجام شده است. 
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3- بحث و تحلیل: بکارگیری آسانسور ها در تخلیه 
امروزه پيش فرض رايج عدم استفاده از آسانسورها در تخليه اضطراری 
يافتن راهكارهای سريع تر و مؤثرتر در خارج كردن  به  نياز  به  با توجه 
افراد از ساختمان های بلندمرتبه در شرايط اضطراری منسوخ شده است. 
ناتوانی  بويژه مزايای استفاده از آسانسور برای خارج نمودن افراد دارای 
جسمی در مقايسه با پله ها اهميت آسانسورها را دوچندان می نمايد ]7[، 
چرا كه در صورت الزام به پايين آمدن از 40 تا 50 رشته پله، افراد حتی 
بدون مشكالت سالمتی نيز می توانند پريشان و مضطرب شوند. افزون 
كه  چرا  دارد،  وجود  ساكنان  مورد سالمت  در  نيز  دغدغه هايی  اينكه  بر 
بويژه در سانحه آتش سوزی، در وضعيت وحشت و اضطرابی كه در پايين 
بروز سكته های قلبی وجود  احتمال  افراد است،  پله ها به همراه  از  رفتن 
دارد ]2[. در چنين شرايطی استفاده از آسانسور در كمك به امر تخليه در 
شرايط اضطراري يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در طول چند سال 
اخير بوده است. با وجود ساخت و سازهاي بلندتر و مخاطرات همراه با 
آنها، نياز به انديشيدن به راه هاي گوناگون تخليه از ساختمان در شرايط 
در  آسانسور  از  استفاده  مقوله  برگيرنده  در  است كه  آمده  بوجود  بحراني 
تسريع بخشيدن به امر تخليه و يا به منظور تخليه كامل ساختمان و يا 
ايده  مي شود.  ساختمان  از  ناتوان جسمي  افراد  كردن  خارج  به  دركمك 
بحث  و  نيست  جديد  تخليه  به  كمك  براي  آسانسور  از  كردن  استفاده 
]7[، ولي  بود  آغاز گرديده  از سال 1930 ميالدی  آن  با  رابطه  در  های 
اجرا و كاربرد آن در واقعيت جديد است. در حاليكه ايده استفاده همزمان 
نظر  به  امكانپذير  تئوری  در  تخليه  انجام  منظور  به  راه پله  و  آسانسور  از 
با دشواری هايی همراه خواهد  در عمل  اين روش  پياده سازی  می رسد، 
بود. به عنوان مثال، به منظور استفاده از آسانسورهای موجود در ساختمان 
ايمنی  سطح  و  كاركرد  نحوه  در  اساسی  تغييرات  به  نياز  تخليه،  برای 
احتمالی حركت  معايب  از  نبايد  اين  بر  دارد]2[. عالوه  آسانسورها وجود 
آسانسورها در زمان آتش سوزی كه می تواند با ايجاد فشار منفی منجر 
به مكش دود به چاه آسانسور و خطر نفوذ دود و گازهای سمی به اتاقك 

آسانسور گردد، چشم پوشی نمود ]8[.
آسانسور  كه  اضطراري   تخليه  استراتژي  يك  كارگيري  به  منظور  به 
در  اصالحات  و  تغييرات  بر  عالوه  مي كند،  ايفا  مهمي  نقش  آن  در 
سيستم هاي سخت افزاري براي ايمن سازي آسانسورها جهت استفاده در 
كاركنان ساختمان  و  آموزش ساكنان  براي  برنامه اي  اضطراري،  شرايط 

در مورد استفاده صحيح از سيستم براي تخليه الزم است. سرپرست ها و 
مديريت نيز نيازمند آموزش های اساسی به منظور كسب مهارت الزم در 
هدايت چنين فرآيندهايی هستند. ساكنان ساختمان ممكن است آسانسور 
به  مجدد  آموزش  نتيجه  در  ندانند،  سانحه  شرايط  در  امن  وسيله ای  را 
آنها ضروري است چراكه سالهاست به ساكنان ساختمان ها توصيه شده 
آسانسور  از  و  كرده  استفاده  پله ها  از  آتش سوزي  درشرايط   « كه  است 
استفاده نكنند« عالوه برآن سيستم ارتباطي مناسب نيز بايد فراهم گردد 
استفاده  آسانسورها  از  زماني  چه  كه  شوند  هدايت  ساختمان  ساكنان  تا 
 72-EN آئين نامه  به  با توجه  كنند و آسانسورها در كجا قرار دارد]6[. 
 ،5588 BS  اروپا، ساختمان های بلند تر از 30 متر، و با توجه به آئين نامه
ساختمان های دارای 18 متر ارتفاع باالتر و 9 متر پايين تر از سطح تراز 
تعداد   .]9[ آتش نشانی هستند  آسانسور  داشتن  به  ملزم  اصلی،  دسترسی 
تعيين  هر كشور  در  ملی  قوانين  به   توجه  با  آسانسورها  اين  موقعيت  و 
با كنترل دستی در شرايط اضطراری  اين نوع آسانسورها  تنها  می گردد. 
كه ساير آسانسورها از كاركرد خارج شده اند، قابل استفاده هستند. الزامات 

اساسی آسانسورهای آتش نشانی عبارتند از ]10[: 
• بايد به تمامی طبقات ساختمان سرويس دهی كنند.

ثانيه  از 60  نبايد  باالترين طبقه  به  پايين ترين  از  انتقال  زمان  • طول 
تجاوز كند.

• بايد بتوانند بار وزنی 630 كيلوگرم )8 نفر( را تحمل نمايد.
پايداری  با  آتش،  برابر  در  اتاقك محافظت شده  و  دارای البی  بايد   •

حداقل 2 ساعته باشند.
• تجهيزات آنها بايد در برابر آب محافظت شوند.

سيستم  و  اضطراری(  )برق  نيرو  تأمين  ثانويه  منبع  به  مجهز  بايد   •
ارتباطی باشند.

• درب اضطراری در اتاقك بايد تعبيه شده باشد.
وظايف اصلی آسانسورهای آتش نشانی نيز عبارتند از:

1. بردن وسايل و ادوات آتش نشانی به طبقه محل سانحه
ناتوان  فرد   25 حمل  توانايی  بايد  )آسانسورها  ناتوان  افراد  انتقال   .2
آتش نشان  كه يك  در شرايطی  و  نيم ساعت  در طول  امن  به محل  را 
كه  است  اين  مهم  نكته  باشد.  داشته  دارد،  در دست  را  آسانسور  كنترل 
آسانسور آتش نشانی به نيازهای تخليه افراد عادی در ساختمان رسيدگی 
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نمی نمايد( ]9[. 
3-1 سابقه تغییرات آئین نامه ها در رابطه با مسئله کاربرد 

آسانسور در شرایط اضطراری
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد، با اعمال تغييرات در برخی آئين 
نامه ها، استفاده از آسانسور برای تخليه افراد در شرايط اضطراری مجاز 
از  ساختمانی   المللی  بين  نامه  آئين  مثال  عنوان  به  است.  شده  دانسته 
و  برشمرده  تخليه  های  روش  از  يكی  بعنوان  را  آسانسور   2009 سال 
ضوابط مرتبط با آنرا در طرح پالن معماری، سازه و تأسيسات الكتريكی 
و مكانيكی تعيين نموده است. عالوه بر آن، ساير آئين نامه ها از قبيل 
ايمنی  ضابطه  كه   CSA B44/ASME A17.1  ،NFPA5000
آسانسورها و باالبرها است و جامعه مهندسان مكانيك امريكا آنرا تدوين 
می نمايد و نيز آئين نامه ايمنی NFPA 101 و NFPA 72 نيز روش 
تخليه با آسانسور را در صورت رعايت الزامات مندرج در خود به رسميت 

می شناسند ]11[.  
3-2 دسته بندی آسانسورهای موجود در ساختمان ها

كه  دارد  وجود  ساختمان ها  در  آسانسور  نوع  سه  كلی  صورت  به 
ويژگی های آنان ميزان كاركردی بودنشان را به منظور استفاده در هنگام 

تخليه تعيين می نمايد ]6[: 
1( سيستم آسانسور استاندارد: ترتيبی است كه در آن آسانسورها در هر 
طبقه به راهروي آسانسوري كه توسط موانع آتش و دود از قسمت هاي 
مجاور جدا نشده است، باز مي شوند. سيستم استاندارد آسانسور مي تواند در 
سناريوهاي تخليه اضطراري به غير از موارد آتش سوزي و درصورتي كه 
استفاده قرارگيرد.  باشد، مورد  به سيستم آسانسوري خسارتي وارد نشده 

ويژگي هاي اصلی سيستم استاندارد آسانسور عبارتند از:
• اتاقك آسانسورها در چاه استاندارد

• البي آسانسور غير محصور
آسانسور  سيستم  مشابه  سيستم  اين  يافته:  ارتقا  آسانسور  سيستم   )2
اين  انجام شده  ارتقاي  تغييرات است. مهم ترين  اندكي  با  تنها  استاندارد 
است كه راهرو يا البي آسانسور از طبقه مجاورش بوسيله موانع ضد دود 
همراه با درهاي دودبند جدا شده است. البي هاي آسانسور كليد محدود 
دود  گسترش  در صورت  چراكه  است،  آسانسور  چاه  به  دود  نفوذ  كردن 
آتش سوزي محدود  بحراني  آن در طول شرايط  آسانسور كاركرد  تا چاه 
مي گردد. آسانسورهاي ارتقا يافته مي توانند براي تخليه كامل يا مرحله اي 

آن  در  كه  كوچك  آتش سوزي هاي  يا  آتش سوزي  غير  سناريوهاي  در 
خسارتي به آسانسور وارد نيامده باشد بكار گرفته شوند. ويژگي هاي اصلي 

سيستم آسانسور ارتقا يافته عبارتند از:
• چاه آسانسور تجهيز شده با سنسورهاي دود و حرارت

• اجزاي الكتريكي مقاوم در برابر آب
• البي هاي مجهز به درهاي دودبند

• تخليه با بهره گيري از اين آسانسورها امكانپذير است و سيستم هاي 
كنترل از راه دور و نظارت فراهم شده اند.

به  آسانسور محافظت شده مجهز  آسانسور محافظت شده:  3( سيستم 
در  شده  ايجاد  احتمالي  خسارت  از  جلوگيري  براي  اضافه اي  تمهيدات 
سناريوهاي مختلف بحران هستند. بهترين كاربرد آسانسورها براي تخليه 
جزئي گروه هاي مشخص شده ساكنان و به منظور ورود پرسنل امدادي 
آئين نامه  طبق  شده  محافظت  آسانسور  مثال  بهترين  است.  شده  تعيين 
آتش نشاني  به  مخصوص  آسانسور   72-81  EN آسانسور  اروپايي 
را  آسانسورها  اين  تا  است  نياز  اندكي  اصالحات  است.  شده  عنوان 
اقدامات  براي  پاسخگويي  براي  و  روزانه  استفاده در سرويس دهي  براي 
آتش نشاني كاربردي ساخت. به طور معمول تنها يك يا تعداد محدودي 
ويژگي هاي  هستند.  شده  محافظت  نوع  از  ساختمان ها  آسانسورهاي  از 

آسانسورهاي محافظت شده عبارتند از:
• اتاقك آسانسور تحت فشار هواي بيشتر در يك چاه آسانسور مجهز 
به سنسورهاي دود و حرارت، اجزاي الكتريكي و حرارتي مقاوم در برابر 

گرما و آب و ديوارهاي مقاوم در برابر فشار و انفجار
• راهرو يا البي آسانسور يا درهايي كه 2 ساعت در برابر حريق پايدارند. 
به  مستقيم  بستگي  آسانسورها  مقابل  در  دردار  هاي  البي  كردن  ايجاد 
نياز براي كنترل جريان هاي ناخواسته هوا و گسترش دود با توجه به اثر 

دودكشي در ساختمان دارد ]6[. 
• دسترسي مستقيم به پله هاي اضطراري از طريق قسمت هاي مجزاي 
مقاوم در برابر حريق و انفجار و محوطه هايي كه چاه آسانسور، پلكان ها، 

راهروها و البي ها را تا مدت 2 ساعت از آتش محفوظ مي دارند.
• ايستگاه لوله و شلنگ موجود در راهرو و البي هاي محافظت شده

و  دور  راه  از  كنترل  به همراه سيستم هاي  آسانسور  با  تخليه  امكان   •
نظارت
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Simon نيز در مقاله اش در سال 2008 الزامات آسانسورهای محافظت 
زير  مطابق  را  باشد  داشته  كاربرد  آتش سوزی  هنگام  در  بتواند  كه  شده 

برمی شمرد:
ديافراگم  يا  بتن  از  پرشده  )يا  بتنی  بايد  آسانسورها  هسته  سازه   .1

فوالدی( باشد.
 BSEN 2. آسانسورها بايد مطابق آئين نامه ها )مانند آئين نامه انگليسی
81-72( ساخته شده باشند كه مواردی چون تأمين منبع برق اضطراری و 
ثانويه، سيستم های ضد آب و ساز و كارهای پيشرفته كنترل را دربر دارد. 
3-3 سناریو های متفاوت استفاده از آسانسور در شرایط 

اضطراری
در موارد استفاده از آسانسور برای تخليه نيز دو سناريويی كه مي تواند 

به كار گرفته شوند عبارتند از:
1. حالت تخليه جزئی در آتش سوزي ← در زمان ميان دريافت اولين 
هشدار آتش تا رسيدن امداد محلي، از آسانسورهاي آتش نشاني ساختمان 
مي توان براي كمك به افراد ناتوان در طبقه محل آتش سوزي، طبقه باال 
و طبقه پايين آن جهت خارج شدن از ساختمان استفاده نمود. )البته كسي 
نمي تواند از بكارگيري ديگر ساكنان سالم ساختمان از آسانسور جلوگيري 
نمايد.( اين آسانسور محافظت شده به صورت اتوماتيك به »حالت تخليه 
طبقه  تا  مذكور  طبقه  سه  اين  به  تنها  و  مي آيد  در  آتش سوزي«  براي 

)IIIهمكف سرويس دهي مي نمايد. )مدل فاز
2. حالت تخليه كامل ← اين حالت براي كمك به تخليه سريع كل 
ساختمان انجام مي شود. تمامي آسانسورها در اين حالت به صورت دستي 
و  »رفت  درحالت  و  كرده  دريافت  دستور  ساختمان  كاركنان  توسط  و 
برگشتی« بين طبقه همكف و طبقات تعيين شده ساختمان سرويس دهي 
مي كنند. با بكارگيري سيستم هاي ارتباطي در ساختمان مي توان ساكنان 
اينكه  يا  و  كننده  استفاده  پله ها  از  خروج  براي  يا  كه  ساخت  مطلع  را 
به  برسد.  آنها  طبقه  به  برگشتی  و  رفت  آسانسور  نوبت  تا  باشند  منتظر 
منظور استفاده كامل از سيستم تخليه با آسانسور، باال رفتن ميزان اتكا به 
پرسنل هاي ساختمان و استفاده از سيستم هاي اطالعاتي و ارتباطي براي 
هشدار دادن و مطلع ساختن ساكنان در زمينه اقداماتي كه بايد صورت 

گيرد، بايد در سناريوهاي تخليه كامل ساختمان لحاظ شود ]6[. 
های  مؤلفه  از  يكی  بعنوان  آسانسور  كاربرد  هنگام  در  صورت  هر  در 
اصلی تخليه اضطراری نياز به وجود يك سيستم مديريتی منسجم جهت 

هماهنگی و كنترل ساز و كار تخليه وجود دارد. بعنوان مثال بايد دقيقًا 
در  و  داشت  توقف خواهند  در چه طبقانی  آسانسورها  مشخص شود كه 
طبقاتی كه ايستگاه توقف آسانسور وجود ندارد، افراد از چه مسيری و با 
چه ساز و كاری به سمت نزديك ترين آسانسور هدايت می گردند ]12[.

3-4 ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از آسانسورها برای 
تخلیه با توجه به رفتار افراد در سوانح

توجه به موارد مرتبط با رفتار افراد در سوانح منجر به انجام مطالعات 
نتياج  است.  اضطراری شده  شرايط  در  آسانسورها  كاربرد  امكان سنجی 
اين پژوهش ها نشان می دهد كه برخی فاكتورهای رفتاری مانند تمايل 
به  بيشتر  باعث گرايش  انجام تخليه  برای  آشنا  از مسيرهای  استفاده  به 
استفاده از آسانسور در شرايط اضطراری شده است، چرا كه غالبًا ساكنان 
ساختمان های بلند با مسيرهای راه پله آشنايی زيادی ندارند ]7[. حتی 
تخليه  برای  شده  آزموده  رويكردی  راه پله ها  از  استفاده  اينكه  وجود  با 
اضطراری هستند. پرسشی كه در آئين نامه ها در زمينه استفاده از آسانسور 
به آن اشاره اندكی شده است، اين است كه چه هنگام كاربرد آسانسورها 
بود؟ در برخی پژوهشهای  يا حتی ضروری خواهند  برای تخليه مفيد و 
انجام شده، برای تعيين ضرورت استفاده از آسانسور در تخليه اضطراری 
اصلی  موارد  بعنوان  آن  كاربری  نوع  و  تعداد طبقات ساختمان  دو عامل 
مطرح شده اند. عالوه بر آن در ارزيابی ضرورت استفاده از آسانسور برای 

تخليه اضطراری می توان به موارد زير توجه نمود ]3[: 
1. اثر خستگی در پايين آمدن از پله ها

2. ميزان فضا و زيربنای ذخيره شده در صورت جايگزينی آسانسور با پله
3. پيچيدگی های مديريتی مورد نياز برای كنترل تخليه با آسانسور

4. نياز به آموزش های بيشتر با افزايش تعداد كاربران
برخی  در  مختلف  افراد  از  گروه هايی  ماندن  هم  كنار  كه  شرايطی   .5

محل ها را ايجاب نمايد.
برخی مطالعات در رابطه با تأثير مؤلفه های انسانی - غالبًا رفتاری - با 
استفاده از آسانسور در شرايط اضطراری نشان می دهد كه هرچه طبقه 
باالتر  از ساختمان كه در هنگام شرايط حريق فرد در آن قرار دارد  ای 
باشد، ترجيح به استفاده از آسانسور نيز بيشتر است ]13[ و ]14[. همچنين 
ساختار پالن ساختمان و شيوه ارائه پيغام هشدار نيز می تواند در تشويق 

افراد به استفاده از آسانسور به جای پله ها مؤثر باشد ]15[. 
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پیشرفت  مراحل  بر  تطبیق  با  اضطراری  تخلیه  مدل   6-3
بحران و مدل تخلیه فاز III به کمك آسانسور 

منتشر   2003 سال  در  كه  همكارانش  و   Siikonen كه  مدلی  در 
نموده اند، شروع، پيشرفت و اتمام تخليه اضطراری با توجه به مسيری كه 
با پيشرفت مراحل بحران  انجام تخليه مورد استفاده قرار می گيرد  برای 
تطبيق داده شده و زمان های شروع و اتمام هر فاز در آن به تصوير در 
نوع  به  توجه  با  بلند  منظور طراحی ساختمان های  به  مدل  اين  آمده اند. 

حمل و نقل در درون آنها ارائه شده است ]9[. 
اوليه آتش سوزي، دقايق بين   تخليه بوسيله آسانسور درطول مراحل 
كشف اوليه حريق تا زماني كه فرآيند احتراق دود وگازهاي سمي توليد 
مي كند، گزينه اي حياتي است. تخليه فاز III به كمك آسانسور از طريق 
ايجاد ارتباط مابين سيستم كنترل آسانسور و پنل هشدار آتش كار مي كند. 
در طول اجراي فاز III درخواست هاي ارسال آسانسور از هر طبقه ناديده 
گرفته شده و آسانسور بالفاصله تنها به طبقه محل آتش سوزي و 2 طبقه 
باالتر آن مي رود. استفاده از آسانسور به منظور تخليه ساكنان ساختمان 
و نيز به مقاصد آتش نشاني توسط آتش نشانان در سوانح آتش سوزي بالغ 
پيشنهاد شده  بيشتر كاربردهاي  است.  بر 20 سال است كه مورد بحث 
نيازمند طراحي مجدد و تجهيز و مقاوم سازي اتاق آسانسور، چاه آسانسور 
و اتاق كنترل به منظور محافظت در مقابل دود و آب هستند. Allen در 
مقاله خود استفاده از آسانسور را به منظور انجام عمليات پيش از رسيدن 
دود و آب به آن بررسي مي كند ]18[. از لحاظ تاريخي، آسانسورها داراي 
ركوردي موفق در جابجايي هاي عمودي ايمن در شرايط غير اضطراري 
در  كامل(  امنيت  )با  ايمني  شرايط  تحت  مي توانند  آسانسورها  هستند. 
مراحل اوليه آتش سوزي ساختمان فعاليت نموده و زمان حياتی با ارزشی 
ميان شروع آتش سوزي و فراخواني آسانسور مي تواند وجود داشته باشد. 
پيش از سال 1973، در اياالت متحده آمريكا، آسانسورها در آتش سوزي 
آدم  از  پر  آسانسور  اتاقك  رسيدن  به  منجر  كه  مي ماندند  باقي  فعال  ها 
به طبقه آتش سوزي و بروز نتايج فاجعه بار مي شد. به علت اين شرايط 
ايمني  آئين نامه  تحت  آسانسورها  اضطراري  فراخواني   I فاز  خطرناك، 
آتش  كشف  با  همزمان   I فاز  شد.  اجرا  به  ملزم  پله برقی ها  و  آسانسور 
توسط  امنيتي  كليد  با  دستي  صورت  به  يا  و  آسانسور  البي  در  دود  و 
اداره آتش نشاني از البي طبقه همكف آغاز مي شود و به موجب آن همه 
آسانسورهاي ساختمان به يك طبقه خروج تعيين شده فراخوانده شده و 

3-5 تأمین ایمنی مسیرهای خروج : آسانسورها
می كنند  استفاده  فراری  مسير  از  غالبًا  افراد  آتش سوزی ها  هنگام  در 
كه با آن آشنا هستند ]4[، از اينرو در ساختمان های بلند ساكنان تمايل 
هنوز  اينكه  وجود  با  كنند.  استفاده  آسانسورها  از  خروج  برای  تا  دارند 
آتش سوزی  مواقع  در  آسانسورها  از  استفاده  به  توصيه  جدی  به صورت 
نمی شود، اما استفاده از آنها تخليه را سرعت می بخشد و جان افراد را در 
ساختمان های بلند نجات می دهد. با توجه به يك مصاحبه انجام گرفته 
با بازماندگان حادثه 11 سپتامبر تخمين زده شده است كه جان بيش از 
3000 نفر به علت استفاده از آسانسورها در طول 16 دقيقه اوليه سانحه 
نجات يافته است ]16[. البته بكارگيری آسانسورها برای تخليه ملزم به 
حصول اطمينان از ايمنی آنها در برابر آتش است. از مهم ترين مقوله ها در 
استفاده از آسانسور برای تخليه اضطراری، محافظت آن در برابر حركت 
از طريق يك  تفاوت فشار عامل اصلی حركت دود  انتقال دود است.  و 
گشايش يا منفذ در ميان محدوده های جدا شده است. اين گشايش ها 
می تواند شامل ترك اطراف پنجره و درها باشد. به منظور جلوگيری از 
فشار  ايجاد  مكانيكی  سيستم های  از  معمواًل  دود  يا  هوا  نفوذ  گونه  اين 
اثر  در  فشار  گردد كه كاهش  اطمينان حاصل  تا  استفاده می شود  مثبت 
اين گشايش ها منجر به افت قابل توجه فشار نمی شود. در ساختمان های 
آسانسور،  با  اختالف فشار مرتبط  ايجاد كننده  از اصلی ترين عوامل  بلند 
 ]17[ آسانسورها  حركت  پيستونی  اثر  و  آسانسور  چاه  در  دودكشی  اثر 
در  آسانسور  حركت  برای  شده  تعيين  برنامه  طبق  منظور  بدين  هستند. 
شرايط اضطراری، می توان طبقات تخليه آسانسور را تنها در فضاهای پناه 
محافظت شده تعيين نمود و در ساير طبقات با نصب پرده حريق از نفوذ 
دود و شعله به داخل چاه آسانسور جلوگيری نمود. بدين ترتيب كه پرده ای 
پارچه ای كه قادر به تحمل دماهای باالی گاز و دود و آتش است، بر 
روی يك غلطك فوالدی جمع می شود، كه اين كار توسط يك موتور 
دنده ای لوله ای شكل مخصوص انجام می شود. با يك نوار سنگين كه 
به انتهای پرده متصل است، بر حسب دستوری كه از طرف حسگرهای 
تشخيص دود به پرده می رسد ، پرده به پايين می افتد. سپس وقتی كه 
به پرده نيازی نيست، پرده به صورت دستی يا اتوماتيك به حالت اوليه 

برمی گردد تا وقتی كه دوباره فعال شود. )شكل 1(
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از سرويس دهي خارج مي شوند ]19[. 
عملكرد  از  عبارت  كه  مي دارد  ملزوم  نيز  را   II فاز  آئين نامه،  همين 
از  تا  اداره آتش نشاني را قادر مي سازد  اضطراري داخل كابين است، كه 
آسانسورها براي مقاصد اطفاي حريق يا در امر تخليه استفاده نمايند. فاز 
II تنها زماني اجرا مي شود كه چاه آسانسور خالي از دود و آب بوده و 
منبع نيروی قابل اطمينان نيز براي كاركرد آسانسور موجود باشد. در اين 
رابطه آتش نشانان با آسانسور به دو طبقه پايين تر از محل اصلي آتش 
مسئله   .]19[ دهند  انجام  را  حريق  اطفاي  عمليات  تا  مي كنند  عزيمت 
مهمی كه وجود دارد اين است كه رفتار ساكنان ساختمان تخليه را بعضًا 
پيچيده و خطرناك مي نمايد. تجربه شنيدن آژير هشدارهاي نادرست آنان 
را مشروط به پرسش در مورد درستي هشدار پيش از انجام هرگونه تالش 
براي تخليه ساختمان كرده است. معمواًل ساكنان تا زماني كه بوي دود 
به  ترغيب  را  آنان  كه  را  يا صداي شخصي  و  باشند  نكرده  استنشاق  را 
تخليه  كند نشنوند، ساختمان را ترك نمي نمايند. در مواردي حتي فاصله 
زماني ميان شنيده شدن اولين هشدار تا تخليه ساختمان براي ساكنان به 
30 دقيقه رسيده است ]18[. برنامه ايده آل كه طبق آن ساكنان ساختمان 
گزينه اي  مي كنند  حركت  خروج  پله هاي  به سمت  منظم  حالت  يك  در 
فقط براي افراد سالم است. همه ساكنان ساختمان بلند قادر به استفاده 
از پله ها نيستند. افراد سالخورده و كودكان در زمان تخليه كندتر حركت 

ديگران  حتي  و  خود  تخليه  زمان  بر  منفي  طور  به  مي توانند  و  مي كنند 
تخليه  به  قادر  اصاًل  شايد  دائمي  ناتواني هاي  با  افراد  باشند.  تاثيرگذار 
ناتواني هاي جسمي موقت- مانند كساني كه از عصا  افراد دچار  نباشند. 
استفاده مي كنند، يا پاي گچ گرفته دارند، يا زنان باردار- نيز ممكن است 
نتوانند تخليه را به تنهايی انجام دهند. راه حلی كه به صورت تكنيكی در 

اين مدل ارائه شده است شامل موارد زير می شود:
1. سيستم آسانسور به نحوي برنامه ريزي شود كه پيش از رسيدن اداره 

آتش نشاني عملكردهاي مشخص را براي تخليه انجام دهد.
خطر  بيشترين  معرض  در  كه  برود  كساني  سراغ  به  ابتدا  آسانسور   .2

هستند.
تخليه  اولين گروه هاي  ميان  در  ناتوانايي هاي حركتي  داراي  افراد   .3

شده باشند بجاي اينكه منتظر رسيدن امداد از طرف آتش نشاني بمانند.
اداره آتش نشاني اطالعات لحظه به لحظه در مورد محل آتش و   .4

گسترش دود داشته باشد. 
پنل هشدار  به  آسانسور  آمريكا سيستم هاي كنترل  اياالت متحده  در 
اتصال  اين  اجرا كنند.  را   I فاز  زمان مقتضي  در  تا  آتش متصل هستند 
توانايي كاركردهاي بيشتر از تنها فراخواني آسانسورها به طبقه همكف را 
دارد. با دريافت سيگنال هاي مشخص كنترلگر آسانسور قادر به آگاهي 

شکل 1: پرده حریق از ورود دود به چاه آسانسور مورد استفاده در تخلیه در طبقاتی که محل توقف آسانسور نیستند، جلوگیری می نماید.
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آسانسور  فراخواني  دريافتي جهت  III سيگنال هاي  فاز  اجراي  در طول 
انگاشته شده و  ناديده  به ساير طبقات به نفع محدوده تخليه اضطراري 
آسانسورها به صورت خودكار به طبقات محدوده تخليه اضطراري عزيمت 
از  پايين تر  طبقه  چندين  شامل  كه  امن  محل هاي  به  را  افراد  و  كرده 
كنترلگر  آتش،  گسترش  و  پيشروي  با  مي برند.  می باشند،  محدوده  اين 
محدوده  طبقات  ساير  از  دود  كاشف  سيگنال هاي  دريافت  با  آسانسور 
عملياتي آسانسورها را به آن طبقات نيز گسترش مي دهد، البته تا زماني 
كه نفوذ دود به البي آسانسور تشخيص داده نشود، چرا كه در اين صورت 
آسانسور طبق قوانين فاز I به طبقه همكف فراخوانده ميگردد. با ارسال 
به  كنترلگر  پنل  از  آسانسور  توسط  شده  انجام  تخليه  عمليات  اطالعات 
اداره آتش نشاني از هنگامي كه آتش نشانان به محل آتش سوزي مي رسند 

III تخليه با كمك  از محل دقيق بروز دود و شعله خواهد بود. در فاز 
آسانسور، با استفاده از اين ورودي، آسانسور مي تواند نقشي حياتي را در 
از فعال شدن  انجام دهد. پيش  افراد در معرض خطر  تخليه زود هنگام 
فاز I يا II و پيش از ورود دود به البي آسانسور، اتاقك هاي آسانسور 
ناتوانايي هاي  با  افراد  حتي  كردن  خارج  جهت  ابزاري  بعنوان  مي تواند 

حركتي عمل نمايند ]18[. 
ابتدا  هشدار،  محل  به  توجه  بدون  مي شود،  كشف  دود  كه  هنگامي 
آسانسورها مسافران را بالفاصله به اولين طبقه خروجي رسانده و از آن 
به بعد آماده كاركرد در رابطه با تخليه مي شوند. محدوده تخليه اضطراري 
)عبارت از طبقه محل آتش سوزي، طبقه پايين آن و دو طبقه باالي آن( 
اولين طبقاتي هستند كه آسانسورها براي تخليه به آنها اعزام مي شوند. 

2003 ،.Siikonen et al :شکل 2:  تطبیق مراحل پیشرفت بحران با مدل تخلیه اضطراری– مأخذ
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از موقعيت آتش، ميزان گسترش آن و وضعيت تخليه ساكنان ساختمان 
باخبر خواهند بود. 

قابل  محدودي  زمان  مدت  براي  تنها   III فاز  عمليات  كه  آنجايي  از 
هشدار  صداي  به  بالفاصله  بايد  ساختمان  ساكنان  بود.  خواهد  كاركرد 
را  انتظارشان  كه  آسانسورهايي  سمت  به  و  داده  نشان  عكس العمل 
جهت  هستند،  كمك  نيازمند  كه  كساني  به  و  نموده  حركت  مي كشند، 
رسيدن به آسانسور ياري نمايند به همين منظور آموزش هاي مجدد جهت 
رفتار فعاالنه در واكنش به آتش سوزي به ساكنان بايد داده شود تا اولين 
صداي هشدار را جدي بگيرند چرا كه براي همه افراد، بويژه براي آنان كه 
داراي محدوديت هاي حركتي هستند زمان بسيار حياتي است. نشان داده 
شده است كه ساكنان ساختمان هنگامي كه در شرايط دشوار اضطراري 

قرار مي گيرند به عادت ها و رفتارهاي هميشگي شان بر مي گردند، بدين 
معني كه براي رفتن به طبقات پايين تر به جاي پله از آسانسور استفاده 
مي كنند و حتي توجهي به عالمت نصب شده تحت عنوان »از آسانسور 
به  تخليه   III فاز  نمي نمايند.  نكنيد«،  استفاده  آتش سوزي  هنگام  در 
كمك آسانسور از اين خصلت رفتاري مردم بهره برده و به كمك افراد در 
معرض بيشترين خطر مي شتابد. البته بايد توجه داشت كه فاز III تنها 
زماني كه شرايط براي استفاده از آسانسور ايمن است كاركرده و پس از 

آن فازهاي I و II فعال مي شوند.

2003 ،Allen :آسانسورها – مأخذ I شکل 3: دیاگرام زمانی فراخوانی فاز

2003 ،Allen :مأخذ  - III شکل 4: طرح پیشنهادی برای عملیات فاز
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ساختمانی بصورت عمومی جهت استفاده در انواع ساختمان ها ابالغ شوند 
)همانند عمليات تخليه فاز III ( و يا اينكه باتوجه به اطالعات منحصر 
بفرد هر ساختمان بلند از طرف مهندسين ايمنی حريق برنامه ريزی گردند 
)همانند روش Performance-based fire design(. نهايتًا آنچه 
ساختمان  آسانسوری  سيستم  كه  است  موضوع  اين  است  اهميت  حائز 
افراد  بويژه  را  راه پله، ساكنان  از طريق  تخليه  با روش  تركيب  در  بتواند 
خطر  ريسك  كه  هايی  محل  در  افراد  يا  و  جسمی  های  ناتوانی  دارای 
جانی در مدت زمان كوتاه بسيار باالست، به نقاط امن در داخل يا خارج 

ساختمان برساند.
با توجه به شرايط منحصربفرد ساختمان های بلند از قبيل تعداد طبقات 
اين  داخل  در  باال  جمعيتی  تراكم  و  ها  پله  مسير  شدن  طوالنی  و  زياد 
نوع ابنيه، به نظر می رسد اين ساختمان ها نياز قابل توجهی به كاربرد 
های  سيستم  وجود  با  داشت.  خواهند  اضطراری  تخليه  برای  آسانسور 
فراهم  نيز  و  بلند  های  در ساختمان  اعالم خطر  و  و حريق  دود  كاشف 
چنين  در  طبقات  تمامی  با  كنترل  مركز  از  ارتباطی  های  سيستم  بودن 
در  آسانسور  كاربرد  های  رويه  سازی  پياده  رسد  می  نظر  به  ای،  ابنيه 

نتیجه گیری
با پررنگ شدن اهميت فاكتور زمان در تخليه در شرايط اضطراری و 
انجام مطالعات بر روی رفتار افراد در هنگام سوانح و چالش های همراه با 
تخليه برای افراد دارای ناتوانی های جسمی، استفاده از آسانسور به عنوان 
از  اركان حائز اهميت در فرآيند تخليه اضطراری مطرح گرديد.  از  يكی 
اينرو آئين نامه های ساختمانی در دنيا نيز با تغيير گرايش و وضع شرايط 
و قوانين ايمنی، كاربرد آسانسورها را برای خروج افراد مجاز دانسته اند. 

در  شده  ملزم  ضوايط  تأمين  و  استانداردها  رعايت  با  آسانسورها 
آئين نامه های مرتبط، واجد شرايط استفاده برای تخليه اضطراری خواهند 
بود. در اين شرايط استفاده برای تخليه اضطراری، آسانسور مطابق روال 
كند  باعث  كار  اين  كه  چرا  داشت،  نخواهد  توقف  طبقه  هر  در  معمول 
برنامه  بنابراين يك  از ساختمان می شود.  افراد  شدن روند خارج كردن 
آرايش  ساختمان،  در  حاضر  افراد  و  ساكنان  تعداد  با  متناسب  حركتی 
فضايی ساختمان و تركيب بندی محل های جانمايی آسانسورها در پالن، 
كدهای  طرف  از  يا  توانند  می  طرح ها  قبيل  اين  می شود.  طرح ريزی 
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به سيستم  آسانسوری موجود  ارتقا سيستم  و  با تجهيز  تخليه اضطراری 
آسانسوری آتش نشانی و ارائه آموزش های مرتبط به ساكنان و كاركنان 
امكانپذير باشد. با محقق شدن اين امر نياز به اختصاص زيربنای كمتری 

از هر طبقه به مجاری حركتی عمودی و راه پله ها خواهد بود.
اگرچه در صنعت ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه در دنيا گزينه 
استفاده از آسانسور برای انجام تخليه اضطراری نسبت به گذشته در حال 
فراگير شدن است و متناسب با آن پژوهش ها و مطالعات در ابعاد مختلف 
آن صورت می گيرد تا پشتوانه ای برای تدوين ضوابط و حدود مقرراتی 
الرعايت شود، به نظر می رسد اين امر در كشور ما هنوز محقق  واجب 
متعاقب  و  پژوهشی  های  برنامه  شود  می  پيشنهاد  لذا  است.  نگرديده 
در شرايط  تخليه  برای  آسانسور  از  استفاده  امكان  دستورالعمل های  آن 
اضطراری در آئين نامه های ايمنی و ساختمانی گنجانيده شود.  به منظور 
محافظت  آسانسورهای  از  استفاده  ساختمان،  در  اضطراری  تخليه  بهبود 

شده بويژه در رويه های طراحی كاركردی حريق  پيشنهاد می شود.
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• مقدمه: 
در صبح روز پنجشنبه 30 دي ماه 1395 يك ساختمان هفده طبقه تجاري شهر تهران، بنام ساختمان پالسكو، دچار آتش سوزي شديدي شد. به داليل گوناگون كه 
در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد، آتش به زودي شدت گرفت و گسترش يافت. به فاصله ي كمي از شروع آتش، تعداد زيادي از پرسنل سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني تهران، تالش سختي را براي فرونشاندن آن شروع كردند. اين تالش مفيد واقع شد و مي رفت تا حريق بطور كامل سركوب گردد، اما شوربختانه، 
دوباره شعله ور گرديد )وجود حجم بسيار زيادي از پارچه هاي پليمري به شدت آتشگير يكي از داليل برگشت آتش بود(، در نتيجه علي رغم كوشش خستگي ناپذير 

آتش نشانان پس از سه ساعت و نيم، مبارزه آن ها به نتيجه نرسيد و ساختمان مزبور فروريخت. 
اين ريزش درحالي صورت گرفت كه شانزده نفر آتش نشان و دستكم پنج شهروند در ساختمان حضور داشتند. آوار اين بيست و يك نفر را به كام خود برد. بدين 

ترتيب حادثه، عالوه بر خسارت مالي فراوان، تلفات جاني نيز ببار آورد.
هر حادثه نكته ها براي آموختن، پند گرفتن و پيشگيري از حوادث مشابه بعدي دارد. آتش سوزي و ريزش ساختمن پالسكو بدون گزافه گويي ده ها نكته آموختني 
دارد. با تجزيه و تحليل اين موارد مي توان از سوانح  بعدي جلوگيري نمود. بنابراين، شايسته است، استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزه ايمني و آتش نشاني 

پيرامون حادثه مزبور كتابها تاليف نمايند.

آتش سوزي ساختمان پالسکو و درس هاي آن
)تحلیل مقدماتي(
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پیشینه بلندمرتبه سازي در جهان و ایران:
پديده ي بلندمرتبه سازي از كشورهاي آمريكايي و اروپايي شروع شد و به 

مروز زمان به ديگر كشورها گسترش يافت.
در قرن نوزدهم ميالدي، بكارگيري فوالد و پيشرفت فناوري استفاده از ارتفاع، 
براي ساخت بناهاي بلندمرتبه را عملي ساخت. بدين ترتيب عرصه جديدي در 

معماري پديد آمد.
آنچه در ابتدا ساختمان هاي بلند را برمي افراشت، روياي معماران، جاه طلبي 

سياستمداران و ابراز وجود مهندسان بود)1(.
از عوامل موثر و پيدايش پديده بلندمرتبه سازي، تحوالت كم نظيري بود كه 
پس از كاربري سيستم بسمر1 در صنايع ذوب آهن براي توليد فوالد در سال 

1856 ميالدي اتفاق افتاد)2(. 
از آن هنگام تاكنون بلندمرتبه سازي نقش موثري در معماري و شهرسازي 

جهان ايفا نمود)3(.
نخستين آسمانخراش2 جهان در سال 1885 در شهر شيكاگو آمريكا ساخته 
شد. اين ساختمان بيمه منازل3 نام داشت. بنايي ده طبقه با اسكلت فلزي بود 

كه در آن تاريخ هم از نظر بلندي و هم از نظر شيوه ساخت همانندي نداشت.
سازنده بنا ويليام لو بارون جني4 نام داشت. ولي مهندسي تحصيلكرده در 

اكوسانترال پاريس5 با گوستاو ايفل6، طراح برج اپونيموس7 همكالسي بود.
اين ساختمان فصل جديدي در تاريخ برج سازي كشور بود كه به مكتب 
شيكاگو شهرت يافت. جني را موسس اين مكتب مي دانند. مكتبي كه به دنبال 
احداث بناهاي بلندمرتبه و ضد آتش بود. آن هم در شهري كه خاطره بدي 
از آتش سوزي داشت. در سال 1871 قسمت عمده ساختمانهاي چوبي اين 
شهر در اثر آتش شديدي كه به آتش سوزي بزرگ شيكاگو معروف است نابود 
شد)پيشين(. تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي تعداد ساختمان هاي بلندمتربه در 

در اين مقاله كه به روش پژوهشي ساده به كمك كتابها، آيين نامه ها، گزارش ها مقاله هاي داخلي و خارجي تهيه شده است، كوشش شده تا حادثه، بطور مقدماتي، 
مورد بررسي قرار گيرد. 

ساختمان پالسكو نخستين ساختمان بلندمرتبه كشور، به مفهوم امروزي آن بود. از اين نظر، ابتدا بهتر است پيشينه بلندمرتبه سازي در كشور، به كوتاهي مورد 
بررسي قرار گيرد.

کلید واژه: ساختمان پالسكو، آتش سوزي، ساختمان بلندمرتبه، بناي مرتفع، محافظت در برابر آتش سوزي، ريزش پيش رونده.
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نخستین آسمانخراش جهان
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شهر تهران 34 ساختمان بود. در سال هاي جنگ تحميلي و پس از انقالب، 3 
ساختمان ساخته شد. در دهه 70، 225 ساختمان بلندمرتبه، دهه 80،216 و دهه 

90 نيز 267 ساختمان بلندمرتبه ساخته شد. 
در ايران بلندمرتبه سازي، به مفهوم امروزي آن، به سال 1328 باز مي گردد. 
پيش از اين گويا بلندترين ساختمان كشور شمس العماره و سپس باشگاه افسران 
كه چهار طبقه داشت، بوده است. نخستين ساختمان بلند كشور به مفهوم روز 
آمد آن، در سال هاي 30-1328 در تهران) خيابان جمهوري اسالمي( احداث 
گرديد)پيشين(. اين ساختمان كه به آسانسور مجهز بود، بوسيله ي مهندس 
هوشنگ خانشقاقي ساخته شده بود. در سالهاي 41-1339 ساختمان پالسكو و 

دو سال بعد ساختمان 13 طبقه آلومينيوم احداث گرديد. 
در سالهاي دهه40 خورشيدي شاخص بلندمرتبه در تهران، ساختمان بانك 
تهران،  مسكوني  بلندمرتبه  مجموعه ي  نخستين  بود.  حافظ  خيابان  در  كار 

مجموعه بهجت آباد است كه در سال هاي 49-1343 احداث گرديد.
در سالهاي دهه 50 ساخت مجموعه هاي مسكوني بطور عمده در شمال و 
شمال غرب تهران رونق يافت. در همين دوره تعداد بسياري ساختمان بلندمرتبه 
با كاربري تجاري و اداري، اعم از هتل، بانك و... در مناطق مركزي و شمالي 

تهران ساخته شد)پيشين(
با پيروزي انقالب اسالمي، ساخت بناهاي بلندمرتبه متوقف شد. در دهه اول 
بعد از انقالب صرفاً تعدادي از مجموعه هاي مسكوني بلندمرتبه كه نيمه تمام 

بود، تكميل شد.
موج جديدي بلند مرتبه سازي در اوايل دهه هفتاد رخ داد. از اواخر دهه هفتاد 
بلندمرتبه سازي در تهران با تحولي در ارتفاع همراه شد)بناهاي بلندتري ساخته 

شد(.
جدول شماره ي يك »سياهه بلندترين ساختمان هاي تهران« و جدول شماره 
اين  با  دهد.  نشان مي  را  تهران«  بلندترين ساختمان هاي  دو »گاه شماري 
يادآوري كه سازه هاي بلندي چون برج ميالد، به بلندي 435 متر و پنجمين 
و دكلهاي مخابراتي، گلدسته ها ي  برجها  بلند مخابراتي جهان، ديگر  برج 
مساجد و بقاء متبركه، سدها و... بعلت كاركرد ويژه در اين جدول منظور نشده 

اند.
نزديك به دو قرن از احداث ساختمان هاي بلندمرتبه در جهان مي گذرد. در 
اين بازه زماني، بلندمرتبه سازي همواره بعنوان يك پديده ي مهم و مشكل 
آفرين مورد بحث بوده است. تبيين مشكالت و سنجش سود و زيان بلندمرتبه 

سازي، در جهان و ايران، از حوصله اين مقاله خارج است. اما، ارتفاع ساختمانهاي 
بلندمرتبه مي تواند آثار زيانبار حوادث و سوانح را به نحو بدي افزايش دهد.

حوادث، سوانح و ساختمان هاي بلندمرتبه:
وقوع سوانح و بالياي طبيعي8 و انسان ساخت9 يا حوادثي مثل انفجار و 
آتش سوزي مي تواند در هرجا و مكاني  آثار و عواقب زيانباري داشته باشد. اما، 
در ساختمان هاي بلندمرتبه ممكن است، ابعاد به شدت زيانبارتري بيابد. زمين 
لرزه، رانش، توفان، توفند، سيل، انفجار و آتش سوزي )ناشي از نشت گاز، نقص 
سامانه برق رساني و...(، عمليات تروريستي و... در ساختمان هاي بلند آثار و 

اثرات ويژه اي پيدا خواهند كرد.
از ميان حوادث فوق، دو حادثه ي زلزله و آتش سوزي در ساختمان هاي بلند 

بيش از همه حائز اهميت مي باشد)3(.
زمين لرزه و توفان: ارتفاع ساختمان هاي بلند باعث مي شود سازه خودبخود 
قابليت بروز حركات و لرزش هاي افقي داشته باشد. از اين رو در برابر نيروهاي 
افقي  حركات  كوچكترين  است.  حساس  توفان  يا  لرزه  زمين  از  ناشي  افقي 
در سطح زمين و پايه ساختمان، يا نيروهاي وارد بر بدنه ساختمان مي تواند 
احداث  براي  بنابراين،  آورد.  پديد  بااليي  طبقه هاي  در  بزرگي  لرزش هاي 
ساختمان هاي بلندمرتبه توجه به اين نيرو و اتخاذ راهكارهاي حفاظتي از اهميت 

بااليي برخوردار است. البته شرح آن از حوصله اين مقاله خارج است.
مهمترين  بلندمرتبه  هاي  ساختمان  در  سوزي  آتش  وقوع  سوزي:  آتش 
يا  افراد ساكن  تواند جان و مال  رايجترين حادثه است، كه مي  و متاسفانه، 
حاضر در بناهاي بلندمرتبه را به خطر اندازد. شوربختانه از همان ابتداي شروع 
بلندمرتبه سازي تاكنون اين حادثه ساختمان هاي بسياري را به كام خود برده 
و خسارتهاي جاني و مالي بسياري ببار آورده است. از آن جمله مي توان آتش 
سوزي برج مركزي سانفرانسيكو امريكا را نام برد كه در 18 آوريل 1906) 28 
فروردين 1285(. بعد از وقوع زمين لرزه شديد سانفرانسيسكو رخ داد و تلفات و 
خسارتهاي زيادي ببار آورد. و يا آتش سوزي 1 فوريه 1974)12 بهمن 1352( 
ساختمان 29 طبقه جوالما10 در سائوپائولو، كشور بزريل كه بعلت نقص فني 
دستگاه تهويه مطبوع در طبقه سيزدهم رخ داد و جان دستكم 179 نفر را گرفت 

)189 نفر هم گزارش شده است(.
و يا در آخرين نمونه اين فجايع، آتش سوزي برج گرنفل11 كه در تاريخ 14 
ژوئن 2017 )24 خرداد 1396( در شهر لندن پايتخت انگليس بوقوع پيوست. 
آتش بعلت نقص فني يخچالي از طبقه چهارم اين برج 20 طبقه مسكوني 
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ساختمان پالسکو پس از آتش سوزیساختمان پالسکو پیش از آتش سوزی

شروع شده به سرعت تمام برج را در برگرفت و دستكم 80 نفر قرباني ببار 
آورد. جدول شماره دو مرگبارترين آتش سوزي هاي ساختمان هاي بلند جهان 

را نشان مي دهد.
هنگام وقوع آتش سوزي، مهمترين حسن و نكته مثبت ساختمان بلندمرتبه، 
يعني ارتفاع، بدترين عيب و نكته منفي آن به شمار مي آيد. به دو دليل اساسي:

1- با تمام پيشرفت ها فناوري در سطح جهان، تجهيزات باالبر آتش نشاني، 
اعم از نردبان موتوري و سكوهاي هيدروليكي، با محدوديت ارتفاع عملياتي 
روبرو هستند. بنابراين، بيشتر طبقه هاي ساختمان از دسترس اين تجهيزات 
خارج است. در نتيجه عمليات آتش نشاني، نجات و امداد، زمان بر خواهد بود. 
همچنين در بيشتر موارد، عمليات امدادي فقط از داخل ساختمان امكان پذير 

است.
2- همين ارتفاع بنا، باعث مي شود، تخليه اضطراري افراد حاضر و بنا، از نظر 

سرعت، ايمني و كفايت با چالش اساسي روبرو شود.
ساختمان هاي  در  آتش سوزي  چالش   1395 ماه  دي   30 در  شوربختانه 

بلندمرتبه، گريبان ساختمان پالسكو را گرفت و فاجعه آفريد.

مشخصات و ويژگي هاي ساختمان پالسكو:
ناميده  پالسكو  شركت  كشور،  سازي  پالستيك  صنايع  كارخانه  بزرگترين 
»ساختمان  بناي  نمود.  احداث  نام  همين  به  ساختماني  آن،  مالك  مي شد. 
پالسكو« از سال 1339 تا 1341 جريان داشت و در سال 1341 افتتاح گرديد)8(.

ساختمان پالسكو با ارتفاع 42 متر از نخستين ساختمان هاي بلندمرتبه تهران 
محسوب مي شد. بعنوان يك نماد شاخص شهري، نماد تهران جديد و معماري 

مدرن پايتخت به شمار مي آمد)پيشين(.
 مجموعه ساختمان پالسكو دو بخش برج و پوديوم12 را شامل مي شده، 
برج در قسمت جنوبي زمين قرار داشت و در طبقه هاي آن واحدهاي تجاري 
در  زيرزمين  و يك  در چهار طبقه  پوديوم  بودند. قسمت  كارگاهي مستقر  و 
ضلع شمالي مجموعه بود)9(. برج جنوبي در مجموع شانزده طبقه، شامل 14 
طبقه روي همكف، يك طبقه همكف و يك طبقه زيرزمين داشت. ابعاد پالن 
اين بخش 9و 31× 4 و 29 متر بود)پيشين(. به بيان ساده، معماري ساختمان 
پالسكو به شكل حرف L انگليسي بود)7(. ساختمان پالسكو كاربري تجاري 
از نخستين مركزهاي خريد مدرن، مكاني لوكس و مرتفع كه  داشت. يكي 
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خیابانتصویرنام
سال های بلندترین

بودن

بلندا 

متر
یادکردطبقه ها

[٢٢][٦]١٣٣٠٣٥٥ –١٢٤٦خیابان ناصری (خیابان ناصر خسرو)شمس العماره

ساختمان خانشقاقی
میدان جمهوری)،  (خیابان  شاه آباد  خیابان 

مخبرالدوله
[٢٣]١٣٣٠٤٠١٠–١٣٣٩

[٢٣]١٣٤٢٤٢١٤–١٣٣٩خیابان استانبول (خیابان جمهوری)ساختمان پالسکو

ساختمان کار  بانک  برج 

بورس
[٦]١٣٤٨٦٨١٩–١٣٤٢خیابان حافظ

[٦]١٣٥٦٧٠٢٢–١٣٤٨بلوار کشاورزبرج های دوقلوی سامان

[٦]١٣٧٠٧٢٢٣–١٣٥٦خیابان میردامادساختمان اسکان

[٢٤][٦]١٣٨٤١١٥٣٣–١٣٧٠خیابان سمیهبرج سپهر

[٢٥][٦]١٣٨٤١٦٢٥٦–تاکنونتقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه کردستانبرج بین المللی تهران

جدول 1- گاه شماري بلندترین ساختمان هاي تهران؛ ماخذ: ویکی پدیا
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فروشگاه هاي بسياري را با دكورها و ويترين هاي رنگارنگ در دل خود جاي داده 
بود. رستوران سلف سرويسي نيز در باالترين طبقه آن، قرار داشت. در ابتداي 
گشايش دفترهاي اداري بعضي شركت ها در طبقه هاي نخستين آن مستقر 
بود. اما، رفته رفته اين كاربريها با توليدي ها و تك فروشي هاي پوشاك جايگزين 
شدند. به مرور زمان بيشتر واحدهاي ساختمان پالسكو به كارگاه هاي توليدي 
تبديل شدند كه با كاربري آن همخواني نداشت)پيشين(. در راهروها هم اكثر 
مواقع كيسه هاي پالستيكي بزرگ و جعبه هايي كه مي بايست براي كاسب ها 

ارسال مي شد، قرار داشت )همان(.
 در ساختمان پالسكو، سه گروه فعاليت داشتند. فروشندگان پوشاك، توليد 
حضور  آن  صنفي13  واحد   600 به  نزديك  در  فروشان  پارچه  و  كنندگان 

داشتند)13(. بدين ترتيب 3000 فرصت شغلي ايجاد شده بود.
اما، از بدو طراحي و احداث ساختمان پالسكو در سال 41-1339، تا هنگام 
وقوع آتش سوزي در در 30 دي 1395، يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته 

بود. اين نكته مهم، »ايمني«، بويژه »ايمني در برابر آتش سوزي« است.
اي  سازه  »سيستم  شد.  ساخته  فلزي  اسكلت  بصورت  پالسكو،  ساختمان 
ساختمان پالسكو شبيه به يك لوله بوده است. در اين سازه عمده ستون ها در 
پوسته  ساختمان قرار داشته و تنها چهار ستون مركزي، وظيفه تحمل بخش 

قابل توجهي از بارهاي ثقلي را برعهده داشته اند)9(.
اعضاي فوالدي اين ساختمان بطور عمده هيچگونه پوششي در مقابل آتش 
نداشته و يال تحتاني قريب به اتفاق  اعضاي تيرچه و خرپاهاي باربر آن در 

هنگام بروز حريق در معرض مستقيم آتش تحتاني بوده اند)پيشين(.
هنگام احداث ساختمان پالسكو، هنوز دستورالعمل يا آيين نامه اي در مورد 
حفاظت ساختمان ها در مقابل آتش سوزي در كشور تدوين نشده بود. اما، در 
كشورهاي اروپايي و امريكا در اين باره اقداماتي صورت گرفته بود. بسيار نيكو 
بود، در طراحي و ساخت ساختمان پالسكو، آيين نامه هاي اروپايي يا امريكايي 
محافظت در برابر آتش سوزي اعمال مي گرديد. كه متاسفانه به اين نكته مهم 

توجه نشده بود. در نتيجه، ساختمان پالسكو:
• پلكان اضطراري نداشت. در پلكان عادي موجود هم اشكاالتي مشاهده 

مي شد. 
• آسانسور دسترسي آتش نشانان وجود نداشت. شفت آسانسور معمولي از نظر 

آتش سوزي محافظت نشده بود.

• فاقد هرگونه فضابندي و جداسازي مقاوم در برابر آتش در بين طبقه هاي 
ساختمان و داخل طبقه ها بود. بنابراين، در صورت بروز آتش سوزي، حريق به 

سرعت گسترش مي يافت. 
• سامانه خودكار رديابي و اعالم خطر آتش سوزي نداشت و حتي از يك 
سامانه ساده اعالم خطر دستي- برقي  شامل شستي و زنگ خطر بي بهره بود.

• شبكه بارنده خودكار آتش نشاني، از جمله آبپاش سقفي )اسپرينكل( نداشت. 
تنها وسيله ي مقابله با حريق در ساختمان، جعبه ي آتش نشاني14 )نصب شده 
در هر طبقه( متصل به لوله قائم و خاموش كننده دستي)كپسول آتش نشاني( 
بود كه آنها نيز به علت عدم تعمير و نگهداري صحيح هنگام وقوع آتش سوزي 

كارايي نداشت.
اين غفلت ها، شوربختانه با وقوع آتش سوزي در ساختمان پالسكو، فاجعه 

آفريد. 
شروع آتش سوزي: ساعت 7:58 صبح پنجشنبه 30 دي 1395 بوسيله تماس 
تلفني يكي از شهروندان، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران 
در جريان وقوع آتش سوزي در ساختمان پالسكو قرار گرفت. نخستين واحد 
آتش نشاني ساعت 8 در محل حادثه حضور يافت. و عمليات امداد و آتش نشاني 
خود را شروع نمود. با توجه به خصوصيات محل حادثه، نيروهاي كمكي آتش 
نشاني نيز فراخوانده شده و به كمك آمد. آتش سوزي از طبقه دهم شروع شده 
بود. نامگذاري طبقات بصورت عرفي و بصورت متفاوت انجام شده است)9(. 
شكل شماره يك نامگذاري طبقات ساختمان پالسكو را نشان مي دهد. در 
مجموع ماموران 10 ايستگاه آتش نشاني تهران، با 15 تانكر آب، خودروها، 
وسايل و تجهيزات به محل اعزام شدند. 200 آتش نشان در حال مبارزه با 

آتش بودند )10(.
به دليل شدت آتش سوزي و حجم باالي خودروهاي امدادي و آتش نشاني 
در محل، پليس راهور محدوديت هاي ترافيكي در خيابان جمهوري اسالمي، 
چهارراه استانبول و خيابان سعدي اعمال نمود. تمامي خودروها مي بايست از 

خيابان سي تير به سمت شمال حركت مي كردند)پيشين(.
از ابتداي شروع حادثه عده اي از شهروندان در محل، تجمع نمودند و رفته 

رفته بر تعداد اين افراد افزوده مي شد.
عمليات اطفاي حريق: پس از شروع حريق، آتش نشاني بفوريت در محل 
حادثه حاضر شد. نخستين واحد آتش نشاني نزديك به 3 دقيقه در محل بود)4 
دقيقه هم گفته شده است( كه به هرحال زمان خوبي محسوب مي شود. كانون 
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طبقه محل حادثهتعداد طبقهتلفاتتاریخکشور- شهرحادثه

آمريكا-نيويوركبرج اداري )2برج(
20 شهريور 1380
11 سپتامبر 2001

2666110
برج 1( 94-98
برج2( 78-84

برزيل-سائوپائولودفتر اداري 
12 بهمن 1352
1 فوريه 1974

1792512

آمريكا-اوكالهمادفتر اداري
30 فروردين 1374
19 آوريل 1995

خارج ساختمان1689

كره جنوبي-سئولهتل
4 دي 1350

25 دسامبر 1971
163212

آمريكا-نيويورككارخانه لباس
4 فروردين 1290
25 مارس 1911

146108

آمريكا-جورجياهتل
16 آذر 1325

7 دسامبر 1946
119153

ژاپن-ازاكاساختمان
23ارديبهشت 1351

13 مي 1972
11873

بنگالدش-داكاكارخانه
4 آذر 1391

24 نوامبر 2012
11291

ژاپن-كوماموتوفروشگاه
8 آذر 1352

29 نوامبر 2012
نامشخص1049

پورتوريكو-سانخوانهتل
10 دي 1365

31 دسامبر 1986
97201
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جدول 2- مرگبارترین آتش سوزي هاي ساختمان هاي بلند جهان

2016/11,High-Rise Building Fire, NFPA :مآخذ
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اصلي آتش يكي از واحدهاي طبقه دهم ساختمان بود كه بشدت و با سرعت 
زياد گسترش مي يافت. عالوه بر مقدار فوق العاده زياد مواد قابل اشتعال موجود 
در ساختمان، نوع آنها)پارچه هاي پليمري(، در اين شدت و سرعت موثر بود. 
آتش  ماموران  بودند)9(.  ور  آتش شعله  در  مغازه  يا چهار  اكنون دستكم سه 
نشاني بعلت فقدان آسانسور ويژه  آتش نشاني از راه پله، خود را به طبقه دهم 
رساندند. دود غليظي تمامي  طبقه را گرفته بود. بنابراين محل دقيق كانون آتش 
مشخص نبود. تالش آتش نشانان براين بود كه با استفاده از جعبه آتش نشاني 
طبقه دهم نخستين خط حمله به آتش برقرار شود. بعلت نقص فني جعبه آتش 
نشاني عملي نشد. جعبه آتش نشاني در طبقه هاي هشتم و نهم نيز به علت 
خرابي كوپلينگ و پاره بود شلنگ قابل استفاده نبود)9(. در اين هنگام يكي از 

آتش نشانان با استفاده از كپسول 25 كيلويي به مقابله با حريق پرداخت.
همزمان با اين اقدامات عمليات لوله كشي و آب رساني از طريق خودروهاي 
آتش نشاني مستقر در خيابان، استفاده از لوله هاي نواري و عبور لوله هاي مزبور 
از راه پله ساختمان شروع شده بود. اين عمليات بخودي خود وقت گير است. 
نقص پلكان ساختمان پالسكو مزيد بر علت شد. شايان ذكر است كه از طبقه ي 
پنجم به باال، پلكان برج به صورت چرخش دور آسانسور بوده و به همين علت 
ماموران آتش نشاني مجبور بوده اند شلنگ هاي نواري را در مسافت بيشتري 
منتقل نمايند. با توجه به اينكه طول هر شلنگ نواري 20 متر بوده است، نياز 
به اتصال تعداد بيشتري از شلنگ ها بوده، به عالوه افت فشار بيشتري در آنها 

به وجود مي آمده است)9(.
مشكالت باال باعث شد يك زمان طاليي از دست برود. از هنگام استقرار 
نخستين خودروهاي آتش نشاني در صحنه عمليات تا عملياتي شدن نخستين 
سرلوله 1/5 اينچي و شروع مقابله اساس با آتش نزديك به 11 دقيقه به درازا 
كشيد)پيشين(. با احتساب  زمان تماس تلفني با آتش نشاني و رسيدن نخستين 
واحدها، نزديك به 3 يا 4 دقيقه، نزديك به 14 يا 15 دقيقه زمان تلف شده 

بوجود آمد15.
به هر ترتيب اكنون مقابله اساسي با آتش در طبقه دهم شروع شده بود. ديگر 
تجهيزات آتش نشاني به محل رسيد و ماموران آتش نشاني شلنگ هاي آب را 
به محل مي رساندند، اما آتش از راه شفت تاسيسات به طبقه 11 و 12 سرايت 
كرده بود. گسترش آتش از راه پنجره ها نيز وجود داشت)همان(. دسترسي به 
طبقه 11 بعلت نوع پلكان، همچنين دود غليظ دشوار بود. عمليات اطفايي در 
طبقه ي دهم به نتيجه رسيد، آتش در كانون اصلي آن تحت كنترل درآمده بود، 

عمليات براي اطفاي كامل در جريان بود.

الزم به تذكرات، از بدو شروع عمليات، تعداد زيادي از آتش نشانان در طبقه 
هاي مختلف، مشغول كمك به خروج افراد حاضر در ساختمان بودند. در حدود 
ساعت 10 و 50 دقيقه قسمتي از سقف طبقه 10 بر روي كف آن سقوط نمود. 
در همين حال برخي شواهد حاكي از اين است كه ريزش هاي جزئي تر)احتمااًل 
سقفهاي كاذب( در حدود ساعت 9 رخ داده است و به تدريج احتمال ريزش آوار 

بيان مي شده است. 
ریزش ساختمان: آنچه در ساعت 11و 34 دقيقه روز پنجشنبه 30 دي 
1395 به ريزش كامل ساختمان پالسكو انجاميد، فروپاشي پيشرونده)فروريزش 
پيشرونده- تخريب پيشرونده16( ناميده مي شود. اين يك پديده ي فاجعه آميز 
ساختاي بناها است. فروپاشي پيشرونده ممكن است بر اثر مخاطرات طبيعي يا 
مخاطرات انسان ساخت رخ دهد. از ميان مخاطرات طبيعي مي توان به زمين 

لرزه و از مخاطرات انسان ساخت آتش سوزي و انفجار را مي توان نام برد.
تخريب پيش رونده عكس العمل  زنجيروار از شكست مي باشد كه توسط از 

دست رفتن يك يا تعدادي از اجزاي باربر آغاز مي شود)11(.
فروريزش پيش رونده خرابي پيش رونده از مفاهيم نو و جديد در مهندسي 
عمران است...فروريزش پيش رونده با حذف ظرفيت باربري موضعي قسمت 
كوچكي از سازه شروع مي شود و در ادامه خرابي هاي المانهاي سازه بوجود مي 
آيد كه به طور مستقيم تحت تاثير رخداد موضعي اوليه نيست. اين خرابي هاي 
متداول ممكن است در كل سازه يا سطح وسيعي از آن گسترش پيدا كند)12(.

در حادثه آتش سوزي ساختمان پالسكو، تخريب در سه مرحله با فاصله زماني 
متفاوت اتفاق افتاد كه شرح آن با تصاوير گويا در گزارش نهايي هيات ويژه 
گزارش حادثه ساختمان پالسكو آمده است. كه براي دوري از طوالني شدن 
مطلب از شرح آنها خودداري مي گردد. فقط به اين نكته بسنده مي شود كه در 
از بررسي تصاوير برمي آيد، نشاندهنده ي اين موضوع است كه  نهايت آنچه 
سقوط سقف ها در طبقات و از دست رفتن تكيه گاه جانبي ستونهاي نما، باعث 
ازدياد طول موثر آنها و از دست رفتن مقاومت و كمانش اين ستونها شده و در 
نتيجه كفهاي مربوط به بام و طبقات پايين تر فرو ريخته اند. با توجه به مطالب 
فوق به احتمال قريب به يقين، فرو ريزش ساختمان ناشي از اثر آتش بر سازه 
ساختمان و فروريزش مرحله اي قسمتي از كفهاي طبقات و در نهايت خرابي 
پيش رونده ناشي از ضربه كفها همراه با از دست رفتن مهار جانبي ستوناي 
بيروني و كمانش آنها بوده است. جدا از برخي شواهد مربوط به انفجار معدود 
كپسول هاي كوچك گاز موجود در واحد ها كه بعضا بخاطر تماس با آتش و يا 
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ضربه فروريزش سقف ها ممكن است رخداده باشد. در خصوص شايعه انفجار 
برنامه ريزي شده و يا گسترده و عمده در داخل ساختمان ... هيات شواهد منطقي 

قابل تاييدي نيافته است و لذا احتمال اين امر بسيار بعيد است.
• با گذشت 54 روز از آتش سوزي و ريزش ساختمان پالسكو، مقصران حادثه، 
مالك و دو كارگر فروشگاهي در طبقه ي دهم، چگونگي شروع آتش سوزي را 

بيان نمودند.
آنها اعتراف كردند، با تهيه ي يك رشته سيم روكار به متراژ ده يا پانزده متر 
انشعابي از چراغ مهتابي سقف گرفته و آن را به يك يخچال وصل كرده بودند. 
بعضي روزها، با اتصال آن به يك بخاري برقي )هيتر برقي(، خود را گرم مي 
كردند. در روز حادثه، اين سيم هابه دليل بار الكتريكي زياد آتش گرفتند و به 

خاطر وجود حجم زياد پارچه و پالستيك حريق شروع شد)13(.
كارگران، از كساني كه در طبقه ششم مشغول مراسم زيارت عاشورا بودند 
مي خواهند كه به آنها كمك كنند، اما به دليل حجم باالي آتش، موفق نمي 

شوند)14(.
روزشمار آتش سوزي و فروریزش ساختمان پالسکو:

روز اول حادثه، پنجشنبه 30 دي 1395
• ساعت 7:59 گزارش آتش سوزي ساختمان پالسكو به آتش نشاني اطالع 

داده شد.

• ساعت 11:30 ساختمان پالسكو بصورت كامل فروريخت
روز دوم حادثه، جمعه 1 بهمن 1395

در  ميرازخاني  بهنام  بنام  حادثه  در  مجروح  نشانان  آتش  از  يكي  • صبح: 
بيمارستان درگذشت

• هيئت دولت؛ شنبه 2 بهمن 1395 را عزاي عموم اعالم كرد
روز سوم حادثه،2 بهمن 1395

• جسد دو تن ديگر از آتش نشانان از رير آوار بيرون آورده شد.
روز پنجم حادثه، 4 بهمن 1395

• جسد 4 شهروند از زير آوار بيرون آورده شد. يكي از اجساد بخاطر مناسب 
نبودن شرايط محيطي و جسد، خارج نشد و به روزهاي آينده تا سبك شدن 

آوار موكول شد.
روز هفتم حادثه، 6 بهمن 1395

• جسد 8 آتش نشان ديگر از زير آوار بيرون آورده شد.
• مراسم تشييع كشته شدگان اين حادثه كه قرار بود پنج شنبه 7 بهمن 1395 
انجام شود به خاطر پيدا شدن اجساد جديد و  درخواست خانواده هاي آنها لغو 

و به تعويق افتاد.
روز هشتم حادثه، 7 بهمن 1395

• 5 جسد از زير آوار پالسكو بيرون كشيده شد. جسد شهروندي كه در روز 4 
بهمن 1395 يافته شده و بعلت مساعد نبودن  شرايط محيط، خارج نشده بود در 

صبح اين روز، بيرون آورده شد.
روز نهم حادثه، 8 بهمن 1395

• عمليات آوار برداري در ساعت 18 به پايان رسيد و عمليات براي ساخت 
ديوار و ديواركشي به منظور آزاد سازي خيابان جمهوري آغاز شد. در پايان 
آواربرداري 1700 كاميون برابر با 20 هزار ُتن نُخاله و آوار ساختماني به محلي 

در فاصله 5 كيلومتري منتقل شد)15(.
درسهاي آتش سوزي ساختمان پالسكو: هر حادثه نكته ها براي آموختن، 
ريزش  و  آتش سوزي  دارد.  بعدي  مشابه  حوادث  از  پيشگيري  و  پندگرفتن 

ساختمان پالسكو بدون گزافه گويي ده ها نكته آموختني دارد. از جمله:
1- ضرورت تدوين راهبرد ايمني شهر براساس اصول مهندسي محافظت در 

برابر آتش سوزي
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بويژه  آتش سوزي،  برابر  در  مقررات محافظت  بهبود  و  تكميل  تدوين،   -2
تدوين مقررات محافظت ساختمان هاي بلندمرتبه در برابر آتش سوزي

3- بهبود نظارت و برقراري بازرسي ايمني در برابر آتش سوزي ساختمانها و 
اماكن اعم از نوساز يا قديمي

4- اعمال قانون در صورت عدم رعايت مقررات ايمني در برابر آتش
5- برقراري آموزش اثربخش همگاني با هدف بهبود فرهنگ ايمني جامعه

6- بهبود همه جانبه سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني، اعم از بهبود 
آموزش، روزآمد كردن خودروها، ابزار و تجهيزات

7- توجه جدي به موضوع آتش نشان داوطلب و پاره وقت با هدف دخالت 
صحيح و موثر شهروندان در موضوع آتش نشاني و امداد حوادث

آتش سوزي یك چالش جهاني:
چنانچه مواد ايمني و پيشگيري كننده از حريق رعايت نشود، هيچ مكاني از 
خطر آتش سوزي در امان نيست. بر همين اساس هيچ كشور جهان را نمي توان 
يافت كه از خطر آتش سوزي، مرگ، جراحت و خسارت هاي اقتصادي ناشي 

از آن در امان باشد.
آتش سوزي هر ساله بيش از 4000 شهروند اتحاديه اروپا را مي ُكشد و ده ها 
هزار نفر را زخمي مي كند)16(. خسارت مالي اين حوادث دستكم 100 ميليارد 

يورو برآورد شده است)پيشين(.
در امريكا در سال 2014 تعداد 1298000 آتش سوزي گزارش شده است. اين 
آتش سوزي ها باعث شد، تعداد 3275 شهروند كشته و 15775 نفر مجروح 
داشته  مالي  خسارت  دالر  ميليون  و 600  ميليارد  مبلغ 11  همچنين،  شوند. 

اند)17(.
يافته  افزايش  به 1345500  امريكا  آتش سوزيهاي  تعداد  در سال 2015   
شهروندان كشته شده3280 نفر شهروند مجروح 15700نفر و خسارت هاي 

مالي 14 ميليارد و 3 ميليون دالر بوده است)18(.
در مورد آتش سوزي ساختمان هاي بلند مرتبه، موضوع بحث اين مقاله، يك 

مركز پژوهشي، آموزشي جهاني چنين بيان مي كند:
در حال حاضر بيش از 6400 ساختمان بلندتر از 100 متر در شهرهاي جهان 

وجود دارد، همه آن ها در معرض خطر آتش سوزيند)19(.
براساس گزارش كانون ملي محافظت در برابر آتش سوزي امريكا)معروف 

به ان.اف.پي.اي(، در دوره پنج ساله 2009 تا 2013 هر ساله بطور ميانگين در 
امريكا تعداد 14500 آتش سوزي ساختمان هاي بلند رخ داده است. در اثر اين 
آتش سوزي ها، هر ساله تعداد 40 نفر شهروند كشته و 520 نفر مجروح شده اند. 

ميانگين خسارت مالي 154 ميليون دالر برآورد شده است.
در  اخير  سالهاي  بلندمرتبه  ساختمان هاي  آتش سوزيهاي  بدترين  از  يكي 
چهارشنبه 24 خرداد ماه 1396 )14 ژوئن 2017( در شهر لندن، پايتخت كشور 
انگليس رخ داد. در حدود ساعت يك بامداد، برج مسكوني 24 طبقه گرنفل 
دچار آتش سوزي شد. آتش به علت نقص فني يخچالي در يكي از واحدهاي 
طبقه چهارم شروع شد و به علت عدم رعايت كامل اصول مهندسي محافظت 
در برابر آتش سوزي، حريق به سرعت در طبقه مزبور گسترش يافت. در نماي 
برج مزبور يك ماده به شدت آتشگير بعنوان عايق بكار رفته بود. در نتيجه آتش 
به طبقات باال گسترش يافت. در نهايت تمامي برج را دربرگرفت. بدين ترتيب 

دستكم 80 نفر از ساكنان برج به طرز فجيعي كشته شدند. 
مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي:

از ميان هاي قرن نوزدهم ميالدي نياز به علم جديدي بنام محافظت در برابر 
آتش سوزي احساس شد. رفته رفته اين موضوع با عنوان مهندسي محافظت در 

برابر آتش سوزي در تمام جنبه هاي، علم، فن و صنعت وارد شد)20(.
مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي علم و فناوري را بكار مي گيرد تا جان 

و اموال مردم از خطر حريق در امان باشد)21(.
هنگام طراحي براي احداث بناهاي جديد يا برنامه ريزي براي بازسازي بناهاي 
قديمي، بايستي به كمك افراد واجد شرايط، طرحي براي محافظت بنا در برابر 
برابر آتش سوزي، در  نيز تدوين گردد. مهندسي محافظت در  آتش سوزي، 
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قرن هاي گذشته بطور قابل مالحظه اي پيشرفت كرده است. كاربرد ابتدايي 
را  مي توانست شهرها  كه  بود  بزرگي  آتش سوزي هاي  از  جلوگيري  علم  اين 
بود كه  اين علم، هدف اساسي آن  پيدايش  تا دهه هاي نخستين  نابود كند. 
با  بعد،  دهه هاي  در  آن، محدود شود.  مبداء شروع  ساختمان  به  آتش سوزي 
پيشرفت مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي، هدف آن شد كه آتش به 
اتاق) كانون اوليه( آتش محدود گردد. اما، اين هدف تا دهه هاي آخر قرن بيستم 

محقق نشد)پيشين(.
اكنون كه جهان به دهه دوم قرن بيست و يكم نزديك مي شود، مهندسي 
محافظت در برابر آتش سوزي، با استفاده از اصول علمي و مهندسي راه حلهاي 
اساسي براي حفظ مردم، اموال و محيط زيست از خطرات آتش سوزي دارد. اين 
راه حل را مي توان همچنان بر سه محور اصلي پيشگيري، محافظت ساختماني 
و مديريت آتش سوزي تقسيم بندي نمود. محورهايي كه در ارتباط تنگاتنگ و 

ناگسستني با يكديگر قرار دارند.
نتیجه:

بلندمرتبه سازي و استفاده از ساختمان هاي مرتفع،  با كاربري هاي گوناگون، 
واقعيت امروز جهان ما است. موضوعي كه به اين ابرشهر و آن كالنشهر محدود 
نمي شود و هيچ مرز جغرافيايي هم ندارد. امروزه سايه بناهاي مرتفع را حتي 
مي توان در شهرهاي كوچك و روستا – شهرها نيز ديد. در اين مورد مي توان 
به برج هاي 21 و 38 طبقه واقع در يكي از شهرهاي كوچك شمال كشور اشاره 

كرد كه بر كرانه درياي خزر پهلو زده اند. 
پنجشنبه 30  روز  ايران  در  بلندمرتبه سازي  براي  زنگ خطر  نخستين  اّما 

دي ماه 1395 در تهران بصدا درآمد. حادثه جانگداز آتش سوزي و فرو ريزش 
ساختمان پالسكو كه به شهادت شانزده آتش نشان فداكار و جمعي از شهروندان 
تهراني انجاميد، به باور نگارنده،  يك زنگ خطري قوي بود كه هرگز نبايد 

فراموش شود. 
چالش  يك  بلندمرتبه  ساختمان هاي  آتش سوزي  و  كلي  بطور  آتش سوزي 
جهاني است كه به تقريب تمامي كشورهاي جهان با آن درگيرند. اّما نكته مهم 
آموخته هاي اين حوادث است كه مي توان با پندآموزي از حوادث گذشته از تكرار 

فجايع بعدي پيشگيري نمود.
اصول  به  جدي  توجه  پالسكو،  ساختمان  آتش سوزي  از  درس  بزرگترين 
مهندسي  است.  بلندمرتبه  ساختمان هاي  در  زندگي  و  كار  ايمني  و  حفاظت 
محافظت در برابر آتش سوزي، مجموعه اي از اين اصول و مباني را فراهم آورده 

كه در بخش هاي زير تقسيم بندي شده اند؛ 
- پيشگيري 

- محافظت ساختماني در برابر آتش
- مديريت آتش سوزي )اداره كردن حريق(

با توجه به سه اصل باال مي توان به نحو قابل توجه اي از حوادث آتش سوزي 
ايمني،  و  حفاظت  علم  در  بود.  آماده  آنها  با  مقابله  براي  و  نمود  پيشگيري 
منجر  از جمله حوادث  با حوادث،   مقابله  و  پيشگيري  به  مربوط  فعاليت هاي 
 ،Engineering مهندسي«  »امور  مولفه ي  سه  عملكرد  در  آتش سوزي  به 
 ،Enforcement »و »اعمال قوانين و مقررات ،Education »امور آموزشي«
زبان  در  واژه ها  اين  از  هريك  اول  حروف  به  توجه  با  مي گردد.  دسته بندي 

انگليسي اين امور را تري ئي )Three E( و در فارسي سه الف ناميده اند)22(.
چگونگي تعامل اين سه مولفه، »مثلث حفاظت« را تشكيل مي دهد. هر گونه 
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مثلث حفاظت و ایمنی
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پي نوشت:
1-Besmer
2-Skyscrapr
3-Home Insurance Bulding
4-William Le Baron Jenney
5-Ecole Central Paris
6-Gustave Eiffel
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برنامه ايمني – حفاظتي،  از جمله مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي،  بايستي 
به ترتيبي طراحي و اجرا گردد كه اين سه مولفه را شامل شود.

در غير اينصورت و براي نمونه توجه به يكي دو بخش و بي توجهي يا كم توجهي 
برنامه ي  ... كه ضمن يك  اتالف وقت و سرمايه و  بر  به بخش ديگر، عالوه 
نيمه كاره به هدر رفته است،  ناكامي در استقرار ايمني و آسيب پذيري مفرط در برابر 

حوادث را نيز به دنبال دارد.
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7-Eponymous Tower
8-Natural Disaster
9-Man-Made Disaster
10-Joelma
11-Grenfell Tower
1-National Fire Protection Association(NFPA)
2-Granfell Tower

12-پوديوم )podium(، پايه برج. يك ساختمان افقي در پايه يك ساختمان 
بلندمرتبه

13-580 و 560 واحد نيز ذكر شده است.
14-Fire Box

15-با اين فرض كه بالفاصله بعد از شروع آتش سوزي، با آتش نشاني تماس 
گرفته شده و هيچگونه زماني تلف نشده باشد. در غير اين صورت، زمان تلف 
شده از شروع آتش سوزي تا تماس تلفني و استمداد از آتش نشاني را بايستي 

به زمان باال افزود.
16-Progressive Collapse

فهرست منابع و مآخذ:
1-مهندسين مشاور زيستا)تهيه و تدوين(. ويراستار محمد هادي خليل نژادي. 
ساختمان هاي بلند تهران، ضوبط و مكانيابي. شركت پردازش و برنامه ريزي 

شهري)وابسته به شهرداري تهران(چاپ دوم1393
2-بمانيان، محمدرضا. ساختمان بلند و شهر. موسسه نشرشهر. تهران1390

3-صدوقيانزاده،مينوش. بلندمرتبه سازي و فضاي شهر- رهنمودهايي براي 
ساماندهي بلندمرتبه سازي. وزارت كشور، معاونت هماهنگي امور عمراني. مركز 

مطالعات برنامه ريزي شهري. تهران1375
4-Colin Marshall.The Worlds First Sky Scraper:a history 

of  citiies in 50 buildings, day 9.
The guardian.2 April 2015

در  آتش ساختمان پالسكو  برابر  در  ايمني  و  اي  سازه  5-تشريح وضعيت 
نشست تحصصي با »بررسي از نظر مسائل سازه و ايمني در برابر آتش » مركز 

تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي

6-تاريخچه بلندمرتبه سازي در ايران و جهان / مزايا و مصايب آن. پايگاه 
www.tarabarnews.comخبري تحليلي ترابر نيوز

www.tallbuilding.ir7-تاريخچه ساختمان هاي بلندمرتبه در ايران
8-ساختمان پالسكو-ويكي پديا، دانشنامه آزاد

9-هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پالسكو. گزارش نهايي 
10-آتش سوزي و فروريختن ساختمان پالسكو / شهادت جمعي از آتش نشان ها.

همشهري آنالين-پنجشنبه 30 دي 1395. كد مطلب349228
11-فاروقي، عليرضا. تخريب پيشرونده.

12-رامين فر، عماد. حسين تاجمير رياحي. پرهام معمارزاده. اثر مهاربندي 
سازه در رخداد فروريزش پيش رونده. دومين كنفرانس لرزه شماسي و مهندسي 

زلزله. كرج دانشگاه خوارزمي 1394
13-مقصران حادثه پالسكو شناسايي شدند. جام جم. دوشنبه 23 اسفند 95-

كد خبر:276640046554668803
14-عمالن حادثه پالسكو اعتراف كردند/ نحوه شروع آتش سوزي مشخص 

شد. ايسنا، دوشنبه 23 اسفند 1395- كد خبر 95122315340
15- آتش سوزي و ريزش ساختمان پالسكو - ويكي پديا،  دانشنامه آزاد

16 -www.homefiresafety.eu
17 -2014 United States Fire Loss Clock.NFPA
18 -2015 United States Fire Loss Clock.NFPA
19 -www.tallbuildingfiresafety.com

هاي  ساختمان  گرشاسبي.  حديثه  طوالبي.  محمد  فرشيد.  قاسملو،   -  20
بلندمرتبه و اهميت محافظت در برابر آتش سوزي. فصلنامه فرهنگ ايمني. 

سال دهم شماره 24. پاييز 1395)ص59-51(
21-Udaya Bhaaskar Bulusu.Fire Protection Engineer-

ing-Areview.July 29,2015.
22- قاسملو، فرشيد. جان مسافران هواپيما چگونه نجات پيدا كرد؟ فصلنامه 
فرهنگ ايمني، سال سوم، شماره 11 و 12، تابستان و پاييز 1386، )ص 87-

)89
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مقدمه:
امروزه با افزايش جمعيت و پيشرفت فناوري ميل به مرتفع سازی  بيشتر شده است.از آنجايی كه تراكم جمعيت در اين مكان ها بسيار باال است در نتيجه ريسك وقوع حادثه 
در آنها نيز به مراتب باال می رود و اين شرايط اهميت جايگاه ايمنی را عنوان می كند كه متأسفانه تا كنون ، ايمنی جايگاه واقعی خود را پيدا نكرده است.ايمنی صرفا مسئله ای 
مربوط به زمان ساخت و ساز نمی باشد بلكه از لحظه شروع تا پايان ساخت و ساز و همچنين رعايت آن در مراحل زندگی در محل سكونت مخصوصا ساختمان های بلندمرتبه 
كه ريسك پذيری باالتری را دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. حوادث اخير از آتش سوزي برج 18 طبقه سلمان مشهد گرفته تا حادثه دلخراش ساختمان پالسكو تهران كه 
خسارت هاي جبران ناپذيري را به جاي گذاشتند، نشان می دهد كه مسائل ايمنی هم در اجرا و نظارت بر اجرا و همچنين از جهت رعايت دستورالعمل ها و آيين نامه ها ، دارای 

بررسي ایمني حریق و چگونگي عملیات آتش نشاني و نجات در 
ساختمان هاي بلندمرتبه)واکاوي موردي برج 18 طبقه سلمان مشهد(

 مهدی رضایی
معاون عمليات سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری مشهد

 ابراهیم زیدآبادی
كارشناس پيشگيری و ايمنی در برابر حريق و حوادث سازمان آتش نشانی 

و خدمات ايمنی شهرداری مشهد
Ebrahimhse125@yahoo.com 
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ضعف می باشد و به ويژه در مورد استفاده از فناوری های نوين كه امروزه 
مورد استقبال قرار گرفته است بايد نظارت های ويژه ای اعمال گردد.

ايمني،  مرتفع،  بناهاي  بلندمرتبه،  ساختمان هاي  کلیدي:  کلمات 
آتش سوزي، برج سلمان، عمليات آتش نشاني.

مروری بر آتش سوزی های گسترده ساختمان های مرتفع 
در دنیا 

آتش سوزی همواره يكی از باليايی قلمداد می شده  كه عالوه بر خسارات 
مالی فراوان ، جان بسياری از انسان ها را كمتر از چند دقيقه نيز گرفته است 

تعداد تلفاتتاریخمکان

بيش از 79 نفر14 ژوئن 2017لندن ، ساختمان 24 طبقه گرنفل
1922 ژانويه 2017تهران ، ساختمان پالسكو،14 طبقه 

100 جوالی 2016مشهد ، برج 18 طبقه سلمان
1558 نوامبر 2010شانگهای، چين، ساختمان 28 طبقه

273 اوت 2000مسكو برج مهاجرت
23 اوت 2000هنگ كنك، برج مهاجرت

18162 مارس1996مانيل، ديسكو ازن
3197 دسامبر 1986پورتوريكو، هتل دوپونت پالزا

148 فوريه 1981دوبلين، استارداست
MGM 2184 نوامبر 1980  الس وگاس ، هتل بزرگ

28165 مه 1977ايالت متحده، كلوپ شبانه كنتاكی در بورلی هيلز
1447 نوامبر1977فيليپين، مانيل، هتل
1277 فوريه 1974برزيل، سائوپائولو

25165 دسامبر 1971كره، سئول، آتش سوزی هتل تيونگاك
1148 نوامبر 1970فرانسه، كلوپ شبانه سنت لوران

7119 دسامبر 1946آتالنتا، هتل وينكوف
27234 نوامبر1944چين،كلوپ شبانه

28492 نوامبر 1942باشگاه شبانه بيشه نارگيل، بوستون، ايالت متحده
Asch 25146 مارس 1911نيويورك ، ساختمان

جدول )1( : آمار تلفات جانی در آتش سوزی های گسترده در جهان)مآخذ: 6، 7، 8، 9( 
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و با بررسی های صورت گرفته بيشترين مرگ و مير در ساختمان های مرتفع 
و اماكن تجمعی مربوط به اينگونه سازه ها نيز بوده است.جدول زير تعدادی 
از آتش سوزی های گسترده جهان را با ميزان تلفات جانی نشان می دهد. 

)6،7،8،9(
ميزان تلفات جانی در آتش سوزی ساختمان های مرتفع با كاربری های 
مختلف حاكی از ميزان ريسك پذيری اينگونه بناها است اما در بين اين آتش 
سوزی ها برج 18 طبقه تجاری و اداری سلمان بدون هر گونه خسارت جانی 
يكی از بزرگترين آتش سوزی های سال 1395 ايران بود كه تصور از ميزان 
مرگ و مير حداقل 200 نفر در اين آتش سوزی بود  كه خوشبختانه بدون 
هرگونه تلفات جانی پايان يافت كه در ادامه به شيوه عمليات در اين حادثه 

پرداخته شده است.)3(
میزان وقوع آتش سوزی در ساختمان ها به تفکیك کاربری 

در سال 1395 کالنشهر مشهد
طی بررسی های صورت گرفته در سال 1395 ، واحد عمليات سازمان آتش 
نشانی و خدمات ايمنی شهردای مشهد حدود 6246 مورد عمليات حريق را 
انجام داده است كه حدود 661 مورد مربوط به ساختمان های بلندمرتبه و 
آپارتمان ها با كاربری های مسكونی، كسبی و تجاری، هتل و متلها، فروشگاه 

های بزرگ و بازارها با تراكم باال بوده است .)4(
 1395 سال  در  ها  ساختمان  در  سوزی  آتش  وقوع  علل 

کالنشهر مشهد
در بررسی انجام شده  فراوانی علل وقوع آتش سوزی در ساختمان ها با 
تصرف های فوق نشان می دهد كه بسياری از آنها قابل پيشگيری هستند 
كه در اين بين اتصال در سيم برق و سيستم وسيله برقی ، انداختن شی داغ يا 
آتش زا  بر روی مواد قابل اشتعال ، انتقال حرارت به علت مجاورت بيشترين 
درصد آتش سوزی را در ساختمان ها با كاربری های فوق به خود اختصاص 

داده است.)4(
تعاريف:

ساختمان های بلند مرتبه: ساختمانی كه ارتفاع باالترين كف طبقه 
قابل بهره برداری آن بيش از 23 متر از تراز متوسط زمين باشد.)1(

آتریوم: يك گشودگی قائم باز كه دو يا چند طبقه را به يك ديگر مرتبط 
می سازد و در انتهای بااليی آن بسته است.اين گشودگی به غير از پلكان 
دوربسته ، آسانسور ، چاه آسانسور ، باالبرها ، تأسيسات برقی،مكانيكی يا ساير 

تجهيزات است.)1(
مقاومت در برابر آتش: به صورت كلی، خواصی از مصالح ،مجموعه يا 
سيستم ساختمانی كه از عبور حرارت زياد ، گازهای داغ يا شعله تحت شرايط 

كاربرد جلوگيری می كند يا آن را به تأخير می اندازد.)1(
درزبندی آتش: مجموعه ای از مواد ، يا فرآورده های ويژه ، كه برای 
ايجاد مقاومت در برابر سرايت آتش ، داخل درزهای تعبيه شده درون يا بين 
مجموعه های ساختمانی دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش قرار گرفته 

است.)1(
واکاوی آتش سوزی بزرگ برج 18 طبقه سلمان مشهد

قبل)شكل 1( ،حين)شكل 2( و بعد)شكل3( از وقوع آتش سوزی
برج سلمان مشهد قبل از وقوع آتش سوزی يك ساختمان تجاری و اداری 
به حساب می آمد كه عموم مردم جهت بازديد به قسمت های تجاری و 
مالكين جهت كسب و كار خود در قسمت اداری و... مشغول بودند و اين 
سازه به نوعی از زيبايی ظاهری خاصی بهره مند بود اما غافل از اينكه سهل 
انگاری در انتخاب مصالح مقاوم در برابر حريق و عدم توجه به مسائل ايمنی 
و همچنين آماده به كار نبودن تجهيزات مقابله با حريق در ساختمان و... 
توانست در كمتر از چند دقيقه برج سلمان را جهنمی از آتش و نا ايمن ترين 

ساختمان در آن لحظه تبديل كند. )3( 
اطالعات اختصاصی برج سلمان مشهد

برج تجاری و اداری سلمان در منطقه تجاری و مسكونی و در نبش تقاطع 
خيابان سلمان و راهنمايی مشهد واقع شده است.اين برج 18 طبقه حدود 80 
متر ارتفاع دارد )شكل4(.اين ساختمان مرتفع نوعی سازه با طراحی هندسی 
نامنظم است و جنس آن اسكلت آهن و همچنين در قسمت هايی ديوار برشی 
اجرا شده است و نمای طبقات باالی برج از كامپوزيت با جنس آلومينيوم 
كارشده است كه مقاومت كافی را در برابر آتش سوزی نداشته و يا به عبارتی 
فاقد كد حريق بوده است كه همين عامل باعث گسترش آتش گرديده است 
. جدول 2 تعداد طبقات برج سلمان را به تفكيك نوع كاربری نمايش می 

دهد.  )3(
بار حریق 

بار حريق موجود در مغازه های طبقات تجاری عمدتا اجناسی از قبيل : 
آرايشی و بهداشتی، كاالهای لوكس  لوازم  پارچه، كيف و كفش،  پوشاك، 
، طال و جواهر، ارز، نقره و بدليجات، هايپر ماركت، عينك و ساعت ، لوازم 
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خانگی، فرش، مبلمان، صنايع دستی، ادوات موسيقی ،كامپيوتر، موبايل، لوازم 
صوتی و تصويری، لوازم ورزشی و بدنسازی و... می باشند. )3(

دسترسی های شهری موجود به برج سلمان 
خیابان سلمان ضلع شمالی برج

عرض ماشين رو خيابان سلمان حدود 12/50 متر می باشد كه با توجه به 
نصب آيلند های فلزی به عرض 3/30 مخصوص پاركينگ برج،عرض مفيد 

خيابان به 9 متر كاهش پيدا نموده است. )4(
خیابان راهنمایی ضلع غربی برج

خيابان راهنمايی يكی از خيابان های اصلی محدوده برج و جزء خيابان های 

با ترافيك خودرويی باال با عرض ماشين رو  حدود 12متر می باشد. )4(
خیابان بخارایی 24 ضلع شرقی برج

خيابان بخارايی 24 )سلمان 8( با عرض حدود 6/90 می باشد كه با توجه به 
اجرای نوسازی ساختمان های داخل اين خيابان وپارك خودروهای شخصی 

شهروندان  جزء خيابان های پر تردد می باشد. )4(
برج سلمان از جنوب به فضای سبزمنتهی می شود كه تنها جهت افراد پياده 

قابليت تردد دارد. )4(

3 
 

بیشترین درصد آتش سوزي را در ساختمان ها با كاربري هاي فوق به خود اختصاص  اشتعال ، انتقال حرارت به علت مجاورت
 (4)داده است.

 تعاريف:
متر از تراز متوسط  23ساختمانی كه ارتفاع باالترین كف طبقه قابل بهره برداري آن بیش از  ساختمان هاي بلند مرتبه:

 (1)زمین باشد.

یک گشودگی قائم باز كه دو یا چند طبقه را به یک دیگر مرتبط می سازد و در انتهاي باالیی آن بسته است.این  آتريوم:
 (1)انسور ، باالبرها ، تأسیسات برقی،مکانیکی یا سایر تجهیزات است.گشودگی به غیر از پلکان دوربسته ، آسانسور ، چاه آس

به صورت كلی، خواصی از مصالح ،مجموعه یا سیستم ساختمانی كه از عبور حرارت زیاد ، گازهاي داغ یا شعله  مقاومت در برابر آتش:
 (1)تحت شرایط كاربرد جلوگیري می كند یا آن را به تأخیر می اندازد.

مجموعه اي از مواد ، یا فرآورده هاي ویژه ، كه براي ایجاد مقاومت در برابر سرایت آتش ، داخل درزهاي تعبیه شده  ش:درزبندي آت
 (1)درون یا بین مجموعه هاي ساختمانی داراي درجه بندي مقاومت در برابر آتش قرار گرفته است.

 طبقه سلمان مشهد 18واکاوي آتش سوزي بزرگ برج 
 از وقوع آتش سوزي (3)شکلو بعد (2)شکل ،حين (1)شکل قبل

برج سلمان مشهد قبل از وقوع آتش سوزي یک ساختمان تجاري و اداري به حساب می آمد كه عموم مردم جهت بازدید به قسمت هاي 
بهره مند بود اما و این سازه به نوعی از زیبایی ظاهري خاصی  دتجاري و مالکین جهت كسب و كار خود در قسمت اداري و... مشغول بودن

افل از اینکه سهل انگاري در انتخاب مصالح مقاوم در برابر حریق و عدم توجه به مسائل ایمنی و همچنین آماده به كار نبودن تجهیزات غ
در آن لحظه مقابله با حریق در ساختمان و... توانست در كمتر از چند دقیقه برج سلمان را جهنمی از آتش و نا ایمن ترین ساختمان 

 (3)تبدیل كند. 

 

 

 

 

 

 ( : قبل از وقوع آتش سوزي        1( : حين وقوع آتش سوزي                       شکل )2( : بعد از وقوع آتش سوزي                شکل )3شکل )  
  

 اطالعات اختصاصي برج سلمان مشهد
 18نبش تقاطع خیابان سلمان و راهنمایی مشهد واقع شده است.این برج برج تجاري و اداري سلمان در منطقه تجاري و مسکونی و در 

این ساختمان مرتفع نوعی سازه با طراحی هندسی نامنظم است و جنس آن اسکلت آهن و (.4)شکل متر ارتفاع دارد 80طبقه حدود 
جنس آلومینیوم كارشده است كه مقاومت همچنین در قسمت هایی دیوار برشی اجرا شده است و نماي طبقات باالي برج از كامپوزیت با 

شکل )1( : قبل از وقوع آتش سوزی          شکل )3( : بعد از وقوع آتش سوزی                 شکل )2( : حین وقوع آتش سوزی                       

356 واحد5 طبقهتعداد طبقات تجاری
82 واحد7 طبقهتعداد طبقات اداری

5 طبقهتعداد طبقات پاركينگ
رستوران در طبقات 11 و 12 برج قرار گرفته است

تعداد170 باب انبار نيز در طبقات منفی 1،منفی2 و منفی3 می باشد.
ظرفيت پاركينگ ها حدود 520 خودرو در نظر گرفته شده است. 

جدول )2( : طبقات برج سلمان به تفکیك نوع کاربری 

4 
 

 2جدول نداشته و یا به عبارتی فاقد كد حریق بوده است كه همین عامل باعث گسترش آتش گردیده است .  كافی را در برابر آتش سوزي
 (3) تعداد طبقات برج سلمان را به تفکیک نوع كاربري نمایش می دهد. 

 

 

 ( : طبقات برج سلمان به تفکيک نوع کاربري 2جدول )     
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          

 ( : ارتفاع برج سلمان مشهد        4شکل )

 بار حريق 
از قبیل : پوشاک، پارچه، كیف و كفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، كاالهاي  بار حریق موجود در مغازه هاي طبقات تجاري عمدتا اجناسی

لوكس ، طال و جواهر، ارز، نقره و بدلیجات، هایپر ماركت، عینک و ساعت ، لوازم خانگی، فرش، مبلمان، صنایع دستی، ادوات موسیقی 
 (3)باشند.  ،كامپیوتر، موبایل، لوازم صوتی و تصویري، لوازم ورزشی و بدنسازي و... می

  دسترسي هاي شهري موجود به برج سلمان
 خيابان سلمان ضلع شمالي برج

مخصوص پاركینگ  3/30متر می باشد كه با توجه به نصب آیلند هاي فلزي به عرض  12/50عرض ماشین رو خیابان سلمان حدود 
 (4) متر كاهش پیدا نموده است. 9برج،عرض مفید خیابان به 

 غربي برج خيابان راهنمايي ضلع

متر می 12از خیابان هاي اصلی محدوده برج و جزء خیابان هاي با ترافیک خودرویی باال با عرض ماشین رو  حدود  یکی خیابان راهنمایی
 (4) باشد.

 

 ضلع شرقي برج 24خيابان بخارايي 

تمان هاي داخل این خیابان وپارک می باشد كه با توجه به اجراي نوسازي ساخ 6/90( با عرض حدود 8)سلمان  24خیابان بخارایی 
 (4) می باشد. خودروهاي شخصی شهروندان  جزء خیابان هاي پر تردد

 (4) برج سلمان از جنوب به فضاي سبزمنتهی می شود كه تنها جهت افراد پیاده قابلیت تردد دارد.

 واحد 356 طبقه 5 تعداد طبقات تجاري
 واحد 82 طبقه 7 تعداد طبقات اداري

 طبقه 5 تعداد طبقات پاركینگ
 برج قرار گرفته است 12و  11رستوران در طبقات 

 می باشد. 3و منفی 2،منفی1باب انبار نیز در طبقات منفی  170تعداد
 خودرو در نظر گرفته شده است.  520ظرفیت پاركینگ ها حدود 

 متر 80

  شکل )4( : ارتفاع برج سلمان مشهد        
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گزارش عملیاتی آتش سوزی در برج وعملکرد سازمان های 
امدادی 

اولویت های عملیات نجات و اطفاء آتش بصورت ترکیبی 
خارج كردن بيش از  250 تن از  افراد كه در قسمت تجاری ، اداری و 
پاركينگ بودند و انتقال آنها به محل امن يكی از اولين اولويت ها بود كه با 
توجه به وجود آتش در نمای برج همزمان نيز عمليات اطفاء شروع شده بود.

با توجه به حساسيت نوع حادثه ، فرماندهان و مديران ارشد سازمانی در 
محل حضور پيدا كرده و مديريت و فرماندهی عمليات را پس از تشكيل پست 

فرماندهی حادثه آغاز كردند.)3
اهمیت ایمنی آتش نشانان در برج سلمان مشهد

از آنجايی كه هر سازمان وظيفه حفاظت و برقراری ايمنی در تمام شرايط 
عمليات را برای آتش نشانان خود بر عهده دارد فرماندهان ارشد تصميم به 
استقرار مسئولين ايمنی به منظرو كنترل  ورود و خروج پرسنل در ورودی 
های برج كردند كه در چند ورودی از برج مسئولين ايمنی گماشته و آتش 
نشانان را در قالب يك تيم با مشخص كردن فرمانده تيم و بررسی صحت و 
سالمت تجهيزات حفاظت فردی و فشار دستگاه تنفسی و تشريح وظايف آنها 
به طبقات برج اعزام می شدند كه می توان رعايت اين اصول را يكی از نقاط 

قوت اين عمليات در مديريت و كنترل آتش نشانان محل حادثه دانست.)3(
انتقال خودرو ها از داخل پارکینگ به محل امن

با توجه به وجود وسايط نقليه سبك و سنگين در مسير استقرار خودروهای 
 ، شهرداری  و  انتظامی  عوامل  همكاری  با  نشانی  آتش  ماموران  عملياتی 
خودروها و موانع موجود را به منظور تسريع در امداد رسانی از محل حادثه 
دور نمودند . برخی مالكين قادر به انتقال خودروهای خود از داخل پاركينگ 
انفجار را به اماكنی امن  بالقوه حريق و  نبودند كه آتش نشانان اين منابع 

انتقال دادند.)3(
 استراتژی عملیات اطفاء حریق

با توجه به اينكه آتش سوزی ابتدا از نمای ساختمان شروع شده بود و به 
دليل استفاده از مصالح كامپوزيتی قابل اشتعال گسترش آتش در كمتر از 
چند دقيقه صورت گرفته و آتش از طريق پنجره ها به داخل واحدهای اداری 
سرايت كرده بود ، به همين جهت اطفاء حريق به دوصورت ، توسط تيم های 

عملياتی صورت پذيرفت.
ابتدا ازبيرون ساختمان با استفاده از تجهيزات موجود از قبيل پلت فرم و 

نردبان خودرويی و ... و همچنين اعزام تيم های عملياتی اطفايی از داخل 
ساختمان به منظور جلوگيری از گسترش و سرايت به نقاط ديگر انجام شد.)3(

زمان مهار واطفاء آتش 
با توجه به فعاليت سريع آتش نشانان، حريق برج سلمان در ساعت 23:30 
دقيقه يكشنبه بيستم تيرماه خاموش شد. عمليات براي لكه گيری و جلوگيری 
از برگشت حريق احتمالی، تا ساعت 22 روز بعد )بيست و يكم تيرماه( ادامه 

داشت . )5(
 اين حادثه خوشبختانه خسارات جانی برای شهروندان نداشته و تنها منجر 

به مصدوميت سطحی سه نفر از آتش نشانان گرديد. )4(
عوامل گسترش آتش سوزی 

1- نمای كامپوزيتی و سريع االشتعال بودن آن و همچنين فاصله ی حدود 
20 سانتی متر نما تا ديواره اصلی كه وجود اين فضای خالی در هنگام بروز 
حريق در پشت نمای كامپوزيتی به عنوان يك داكت عمل كرده و باعث رشد 

پنهانی و سريع حريق گرديد. )3(
2- عدم وجود جداكننده مقاوم آتش در نمای كامپوزيتی در بين طبقات . 

فلز  ورق  دوقسمت  از  متشكل  نما  نوع  اين  كه  است  توضيح  به  * الزم 
آلومنيوم به قطر حدود يك ميليمتر و اليه پالستيكی پلی ونيلين در پشت آن 
می باشد كه به تنهايی اين اليه هنگام آتش سوزی به علت ايجاد مذابه می 

تواند به رشد سريع آتش با وجود اندك حرارت كمك نمايد. 
بين  و  ها  داكت  در  مقاوم  بند  و حريق  بند  دود  درزبند،  اجرای  3- عدم 

طبقات .
4- كم عرض بودن خيابان ها و معابر و در نتيجه بروز ترافيك شديد و 
تأخير در حضور خودروهای پشتيبانی آتش نشانی و ساير ارگان های امدادی .

5- وجود درب های ضد سرقت در واحدهای تجاری كه منجر به ورود 
دشوار آتش نشانان جهت جستجوی مصدومين احتمالی و اطفاء حريق در 

واحدها شده بود. 
6- عدم فشار مناسب سيستم تر برج )هوزريل آتش نشانی داخل ساختمان( 

7- عدم پيش بينی هيدرانت در محيط اطراف برج طبق ضوابط 
8- عدم اطالع وقوع آتش سوزی در سازه توسط نگهبانان برج با توجه به 
وجود سيستم های هشدار دهنده ) آالرم خطر( و در نتيجه تخليه دير هنگام 
افراد و محبوس شدن شهروندان در قسمت هايی از برج و همچنين عدم 
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آموزش كافی نگهبانان مجموعه جهت شرايط اضطراری . 
9- وزش باد شديد 

10- با توجه به اينكه نمای ساختمان مقاوم در برابر حريق نبوده است لذا 
در زمان آتش سوزی گدازه های آتش از طبقات باال به طبقات پايين گسترش 
يافته و همچنين خاكستر گدازه ها تا شعاع 100 متری بر روی ساير ساختمان 

ها نيز مشاهده گرديد. 
11- نقص در سيستم برق و جعبه های فيوز برق در جنب نماهای اشتعال 
زا و انجام قسمتی از سيم كشی برق در سطح خارجی ساختمان و در زير نمای 

بيرونی كه موجب كندسوزی وسپس اشتعال نما شده است. 
12- با توجه به مدارك موجود و اظهارات شهود ، عامل آتش سوزی در اثر 
ايجاد اتصالی در كابل منتهی به تابلو برق در بالكن طبقه چهارم و كندسوزی 
و در نهايت اشتعال و انتقال به ورق های كامپوزيت قابل اشتعال و گسترش 

حريق و سرايت به اطراف اعالم می گردد. 
سقوط نمای کامپوزیت شعله ور بر روی ساختمان های مجاور 
يكی از روش های انتقال حرارت به ساختمان های مجاور پرتاب گدازه 
های آتش است.باد و يا جدا شدن قطعات مشتعل از نمای سازه می تواند 
ساختمان های مجاور را دچار آتش سوزی كند كه در برج سلمان به دليل 
جدا شدن قطعات كامپوزيت شعله ور از نمای ساختمان و پرتاب شدن آنها بر 
روی ساختمان های مجاور منجر به گسترش حريق شده بود كه به منظور 

اطفاء و جلوگيری از گسترش آتش تيم های عمليات تشكيل و اطفاء صورت 
گرفت.برخی از اين ورقه های كامپوزيت مشتعل تا شعاع 200 متری از سازه 

نيز رؤيت شده بود.)شكل 5(
الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی

روی  بر  آتش  پيشروی شعله های  برابر  در  بايد  نمای خارجی ساختمان 
آن، متناسب با ارتفاع ، كاربری و فاصله ساختمان با مرزهای مالكيت مجاور 
مقاومت نمايد.برای ان منظور الزم است نمای ديوارهای خارجی ساختمان به 
گونه ای باشد كه خطر افرزوش آنها، در صورت قرار گرفتن در معرض يك 
منبع حرارت بيرونی پايين باد و در صورت اشتعال ، گرمای كمی آزاد كرده و 

پيشروی شعله بر سطوح آنها محدود باشد.)1(
موانع کار با وسایل هوایی در ساختمان های مرتفع 

برخی اوقات وجود تأسيسات شهری ، خطوط انتقال نيرو ، درختان با ارتفاع 
زياد ، استقرار خودرو عملياتی آتش نشانی در شيب مشكل و خطرناك ، وجود 
عرض يا كرسی كه دسترسی به طبقات باال را محدود می سازد،ساختمان های 
بلند بالكن دارو ... می تواند عمليات اطفاء حريق و نجات را برای نردبان های 

خودرويی و باالبرهای آتش نشانی مشكل و يا غير ممكن سازد. )2،8(
فروریختن سازه به علت حرارت ناشی از آتش سوزی و یا انفجار 
تيم های عملياتی كه در داخل سازه برج سلمان در حال عمليات بودند وقوع 
فلش آور در اتاق ها و واحدهايی كه در مجاورت نما قرار داشتند را اعالم 

شکل )5( : سقوط نمای کامپوزیت شعله ور
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شکل )6( : موانع خطوط انتقال نیرو

شکل )7( : پایك یا کرسی

شکل )8( : محل شیب دار

شکل )9( : ساختمان بلند بالکن دار و بدون بالکن

شکل )10( : تأثیر حرارت باال و انفجار بر سازه

8 
 

 

 

  وانع کار با وسايل هوايي در ساختمان هاي مرتفعم
برخی اوقات وجود تأسیسات شهري ، خطوط انتقال نیرو ، درختان با ارتفاع زیاد ، استقرار خودرو عملیاتی آتش نشانی در شیب مشکل و 

طفاء كرسی كه دسترسی به طبقات باال را محدود می سازد،ساختمان هاي بلند بالکن دارو ... می تواند عملیات ا خطرناک ، وجود عرض یا
 (2،8)هاي خودرویی و باالبرهاي آتش نشانی مشکل و یا غیر ممکن سازد. حریق و نجات را براي نردبان
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كردند. وقوع فلش آور در برخی از قسمت ها حاكی از وجود دمای باالی 600 
درجه سانتی گراد است كه اين دما كافی است برای تغيير شكل فوالد و از 
دست دادن مقاومت خود و احتمال ريزش به علت حرارت ناشی از حرارت باال، 
كه خوشبختانه آتش نشانان در عمليات برج سلمان با تكنيك های صحيح 
استفاده از سرلوله موفق به كاهش دما و مانع از سرايت شعله به قسمت های 

ديگر برج شدند. )2 ،7 (
منابع و تجهیزات بکارگیری شده توسط سازمان های شرکت 

کننده در آتش سوزی برج سلمان
منابع و تجهيزاتی كه در اين آتش سوزی بزرگ مورد استفاده قرار گرفت 
بسيار زياد بوده و با توجه به پراكنده بودن نوع اين امكانات سازمانهای شركت 
كننده در عمليات سعی شده  بصورت كلی در جدول شماره 3 بيان شود .)5(

نواقص ایمنی برج )از نگاه کارشناسان سازمان آتش نشانی(
- سيستم های اعالم حريق برج  فاقد تأييديه ايمنی بوده  و از نوع آدرس 
پذير اجرا شده است ، كه طبق بررسی صورت گرفته اين سيستم در زمان 
وقوع فعال بوده ولی آژيرهای ساختمان غير فعال بوده است.با توجه به گزارش 
پرينت شده از كنترل پنل از ساعت 20:13  دقيقه به بعد دتكتور طبقه پنجم 
اعالم حريق كرده است كه تأخير در اعالم آتش سوزی همچنين غير فعال 

بودن آژير،نشان دهنده نقص در سيستم اعالم حريق ساختمان می باشد.
- سيستم بارنده خودكار در قسمت های محدودی اجرا شده ، درصورتی كه 

می بايست تمام نقاط سازه را در بر می گرفت.
- در لحظه وقوع حريق ، سيستم اعالم و اطفاء قطع و تنها اين سيستم 
در طبقات منفی و همكف اجرا شده است اما حريق در طبقات باال ايجاد و 

بكارگيری 100 دستگاه خودرو عملياتی آتش نشانی و پشتيبانی 

8 دستگاه نردبان 56 و 32 متری و پلت فرم
52 دستگاه خودرو اطفاءحريق

2 دستگاه توربوفن
6 دستگاه خودرو نجات

4 دستگاه خودرو تجهيزات
3 دستگاه موتور سيكلت و ساير خودرو های آتش نشانی

عمليات 200 نفر آتش نشان فعال در ايستگاه ها
فراخوان آتش نشانان شيفت استراحت وحضور 70 نفر آنها بويژه گروه عمليات ويژه وحضور كليه مسئولين سازمان در محل 

شركت توزيع برق : اعزام 4 دستگاه ديزل اضطراری ، اعزام 4 تيم عملياتی و دو گروه پيشرو ، حضور مسئولين مربوطه در محل
شركت گاز : اعزام 4 دستگاه خودو عمليات به محل ، قطع گاز ايستگاه مجاور به منظور جلوگيری از بروز حادثه ثانويه

اورژانس : 6 دستگاه آمبوالنس و 1 دستگاه اتوبوس اورژانس و امداد رسانی به مصدومين حادثه و حضور مديران مرتبط در مركز ستاد مديرت 
بحران دانشگاه علوم پزشكی 

هالل احمر : استقرا 6 دستگاه آمبوالنس و 1 دستگاه اتوبوس آمبوالنس ، اعزام دو قالده سگ زنده ياب ، حضور 47 نيرو در قالب 7 تيم آوار 
، حضور دو تيم ارزياب ، حضور مديرعامل جمعيت هالل احمر و ساير مديران بحران در محل و اتاق فرماندهی مديريت بحران

شركت آب منطقه ای : اعزام 2 دستگاه تانكر آب و 2 دستگاه در حال آماده به كار و حضور مدير عمليات در محل حادثه

جدول )3( : منابع و تجهیزات بکارگیری شده توسط سازمان های شرکت کننده در آتش سوزی برج سلمان
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گسترش يافته است. 
- قطع برق اضطراری مجموعه هنگام عمليات باعث از كار افتادن پمپ 
های اضطراری ساختمان شده كه منجر به  قطع سيستم تر و همچنين عدم 

اطفاء حريق اتومات اسپرينكلرها شده بود.
- هوزريل های اطفاء حريق كه مخصوص استفاده متصرفين در ساختمان 
می باشد در تمام طبقات اجرا شده است،طبق اعالم مسئولين فنی ساختمان و 
آتش نشانان فشار آب هوزريل ها در زمان وقوع حادثه بسيار پايين و غيرقابل 

استفاده بوده است.
- نمای ساختمان با انجام نبشی كشی فلزی با فاصله حدوداً 20 سانتی 
متر از بدنه ساختمان و با روكش پانل های كامپوزيتی اجرا شده است كه 
از آتش عمل  تنوری  به صورت  ايجاد شده در طول ساختمان  فاصله  اين 
نموده و آتش را سريعا به ساير بخش های نمای ساختمان توسعه داده است.

همچنين با توجه به جنس نمای ساختمان آتش سوزی در هر سه جهت 
)عمودی،افقی،و روبه پايين( توسعه داشته است.

تذكرات مكرر  به  مديريت ساختمان  و  پروژه  مدير  مناسب  اقدام  - عدم 
سازمان آتش نشانی مبنی بر رفع نواقص و اجرای طرح ايمنی ساختمان.

- نقص در سيستم برق و نصب جعبه های فيوز برق در جنب نماهای 
اشتعال زا و انجام قسمتی از سيم كشی برق در سطح خارجی ساختمان و در 

زير نمای بيرونی كه موجب كندسوزی و سپس اشتعال نما شده است.
- برج در يك قطعه سه بر واقع گرديده است،ارتفاع برج حدود 80 متر و 

نمای كل ساختمان از جنس كامپوزيت ساخته شده است كه عوامل مذكور 
موجب تشديد و ايجاد شرايط الزم برای گسترش آتش سوزی شده است.

- عدم وجود پالن طبقات
- عدم وجود راهنمای شماره طبقات در پله های فرار

- عدم سيستم تهويه فشار مثبت داخل مسيرهای راه پله
- عدم وجود جان پناه در طبقات طبق ضوابط احداث برج

- پوشش جدا كننده فضای آتريوم داخل برج در قسمت طبقات تجاری 
مقاومت مناسبی را در برابر حرارت نداشته و باعث انتقال حرارت و نهايتا عبور 

قطعات مشتعل از نما به داخل برج شده بود.)3،5(
عملكرد مناسب امكانات و تجهيزات برج

- برج سلمان مجهز به 5 دستگاه راه پله می باشد كه تا طبقات تجاری 
ادامه داشته و در ساختمان 2 دستگاه راه پله دوربندی شده بوسيله درب های 
مقاوم در برابر حريق)خودبسته شو(مجهز شده است كه برای تخليه اضطراری 

ساكنين مورد استفاده قرار می گيرد.
- سيستم اطفاء حريق)اسپرينكلر( در دو منطقه )زون( اجرا شده است.زون 
اول از طبقه منفی3 تا مثبت 3 و زون دوم از طبقه 4 تا 17 ، در زمان وقوع 
آتش سوزی چند اسپرينكلر در طبقه 4 عمل كرده است كه اين موضوع نشان 

دهنده فعال بودن بخشی از سيستم اطفای حريق در ساختمان می باشد.
- سيستم لوله خشك آتش نشانی در تمامی طبقات اجرا شده و انشعابات 

10 
 

به تذكرات مکرر سازمان آتش نشانی مبنی بر رفع نواقص و اجراي طرح ایمنی عدم اقدام مناسب مدیر پروژه و مدیریت ساختمان  -
 ساختمان.

نقص در سیستم برق و نصب جعبه هاي فیوز برق در جنب نماهاي اشتعال زا و انجام قسمتی از سیم كشی برق در سطح خارجی  -
 ساختمان و در زیر نماي بیرونی كه موجب كندسوزي و سپس اشتعال نما شده است.

متر و نماي كل ساختمان از جنس كامپوزیت ساخته شده است كه  80برج در یک قطعه سه بر واقع گردیده است،ارتفاع برج حدود  -
 عوامل مذكور موجب تشدید و ایجاد شرایط الزم براي گسترش آتش سوزي شده است.

 عدم وجود پالن طبقات -

 عدم وجود راهنماي شماره طبقات در پله هاي فرار -

 عدم سیستم تهویه فشار مثبت داخل مسیرهاي راه پله -

 عدم وجود جان پناه در طبقات طبق ضوابط احداث برج -

پوشش جدا كننده فضاي آتریوم داخل برج در قسمت طبقات تجاري مقاومت مناسبی را در برابر حرارت نداشته و باعث انتقال حرارت و  -
 (3،5)ج شده بود.نهایتا عبور قطعات مشتعل از نما به داخل بر

 عملکرد مناسب امکانات و تجهيزات برج
دستگاه راه پله دوربندي شده بوسیله  2دستگاه راه پله می باشد كه تا طبقات تجاري ادامه داشته و در ساختمان  5برج سلمان مجهز به  -

 مورد استفاده قرار می گیرد.درب هاي مقاوم در برابر حریق)خودبسته شو(مجهز شده است كه براي تخلیه اضطراري ساكنین 
،  17تها  4و زون دوم از طبقهه  3تا مثبت  3اجرا شده است.زون اول از طبقه منفی (زونمنطقه )سیستم اطفاء حریق)اسپرینکلر( در دو  -

طفهاي عمل كرده است كه این موضوع نشان دهنده فعال بودن بخشهی از سیسهتم ا 4در زمان وقوع آتش سوزي چند اسپرینکلر در طبقه 
 حریق در ساختمان می باشد.

اینچ با لوله هاي آتش نشهانی از جهنس كتهان در  5/1سیستم لوله خشک آتش نشانی در تمامی طبقات اجرا شده و انشعابات به صورت  -
 (11)شکل .داخل جعبه هاي مخصوص قرار داشتند كه در زمان آتش سوزي توسط آتش نشانان در طبقات ساختمان استفاده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : وجود چند راه خروجي دور از هم12شکل )                               ( : عملکرد مناسب سيستم لوله خشک آتش نشاني11شکل )     
 
 

شکل )12( : وجود چند راه خروجی دور از همشکل )11( : عملکرد مناسب سیستم لوله خشك آتش نشانی                               
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به صورت 1/5 اينچ با لوله های آتش نشانی از جنس كتان در داخل جعبه 
های مخصوص قرار داشتند كه در زمان آتش سوزی توسط آتش نشانان در 

طبقات ساختمان استفاده شده است.)شكل 11(
ميزان خسارت وارده حاصل از آتش سوزی بر قسمت های اداری و تجاری

بدون شك محصوالت آتش می توانند در زمان حركت بصورت عمودی و 
افقی در يك ساختمان تأثيرات مخربی را بر سازه بگذارند و خسارت هايی را 
به بار آورند كه با توجه به وسعت آتش سوزی برج سلمان و همچنين عرصه 
و ارتفاع اين برج خسارت های وارده و واحدهايی كه دچار آتش سوزی و 

دودگرفتگی شده اند.)3(
نتیجه گیری

ساختمان های بلندمرتبه و برج هايی كه با كاربری های متفاوتی ساخته می 
شوند مستلزم رعايت مسائل مربوط به ايمنی می باشند و بايد در تمام مراحل 
از متخصصين بهره گيرند كه حريق سلمان فارغ از هر گونه نكات مثبتی كه 
داشت نشان داد كوتاهی در هر مرحله از زمان اجرای پروژه گرفته تا تكميل 
آن و همچنين بازديد ، تعمير و نگهداری ، آموزش ، نوع مواد مورد استفاده 
در سازه و... می تواند حوادثه ناگواری به بار آورد.از طرفی عمليات اطفاء و 
نجات با وجود موانعی كه وجود دارد بسيار دشوار و پيچيده می باشد كه نيازمند 
فرماندهی و مديريت حرفه ای در زمان عمليات می باشد. در نهايت با توجه 
به ارزيابی های به عمل آمده توسط تيم های كارشناسی چند سازمان آتش 
نشانی كشور ، عملكرد سازمان آتش نشانی مشهد و همكاری سازمان های 
عملياتی و امدادی حاضر در محل از جمله : اورژانس ، اداره گاز ، اداره آب ، 

هالل احمر مناسب ارزيابی می گردد.
منابع

]1[ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ويرايش سوم 1395
]2[ ايمنی سازی ساختمان در برابر حريق – ام.ديويداگان،پی ئی 1977

]3[ بررسی های انجام شده توسط مديران سازمان آتش نشانی مشهد كه 
در محل حادثه حضور داشتند، 1395.

]4[  مدارك و مستندات بازديد های صورت گرفته قبل و بعد از وقوع آتش 
سوزی .

بر  مبنی  كشور  های  دهياری  و  ها  شهرداری  سازمان  گزارش   ]5[
بازديد و بررسی حادثه آتش سوزی و عملكرد سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی مشهد توسط تيم های كارشناسی اعزامی از چند آتش نشانی كشور ، 

. 1395
[6] Commentary on National Building Code (Part 4)-Fire and 

Life Safety by Fire Adviser, Govt. Of  India{Reta.} Cochin 
NFPA 1982

[7] Fire Safety In Buildings-Published in August 2002 by the 
Building Safety Unit Tasmania Fire Service Ontario Fire Ser-
vice Section 21 Advisory Committee

[8] Code of  Practice for Fire Safety in Buildings -2011Build-
ings Department

[9]High-rise Apartment & Condominium Safety 2016

ميزان خسارت وارده بر قسمت تجاری
2 فروشگاهاز 365 فروشگاه

ميزان خسارت وارده بر قسمت اداری
50 درصد8 واحد10 درصد14 واحد
60 درصد5 واحد20 درصد15 واحد
70 درصد2 واحد30 درصد9  واحد
80 درصد8 واحد40 درصد11 واحد

جدول )4( : میزان خسارات  حاصل از آتش سوزی بر قسمت های اداری و تجاری
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 ناصر رهبر
عضو و دبير شورای سياستگذاری سازمان آتش نشانی تهران، فوق ليسانس شيمی 
nsr.rahbar@gmail.com

عملیات آتش نشانی در ساختمان بلند

1. مقدمه
در پنجاه سال اخير با توسعه ساختمان سازی در ايران، چالش جديدی برای 
سازمان های آتش نشانی به وجود آمده است. رشد و توسعه ساختمان های 
بزرگ و بلند مرتبه و تاسيسات داخل آنها با سرعتی بيش از مقررات و دانش 
آتش  های  سازمان  است.   رفته  پيش  به  ايران  نشانی  آتش  های  سازمان 
نشانی دارای سرمايه  انسانی تحصيلكرده ميباشند ولی به واسطه عدم توسعه 

درون سازمانی، ساختار مديريتی آن هنوز مهندسی نشده و تجربی ميباشد. 
در گذشته به علت عدم وجود تكنيك ها و مصالح ساختمان سازی مناسب، 
ساختمان ها با ارتفاع و حجم كم و زيرزمين های محدود ساخته می شدند. 
اماكن  تامين  يا  و  پادشاهان  درخواست  واسطه  به  هايی  ساختمان  اندك 
مذهبي بزرگ به واسطه وجود معماران ماهر، بزرگتر از ارتفاع و حجم هاي 
عادي ساخته مي شدند كه جملگي جزو آثار باستاني و شاهكارهاي معماري 
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محسوب مي شوند.
از اوايل قرن اخير به واسطه گسترش شهرها و جمعيت، كمبود زمين، توسعه 
مصالح ساختماني، تكنيك هاي ساخت و غيره، احداث ساختمان هاي بلند 
و بزرگ در كليه كشورها رواج يافته است. لزوم تعريف ساختمان بلند نيز با 
توسعه علم مهندسي حريق محسوس شده كه تعاريف موجود هنوز جامع نمي 
باشد. از نظر عمليات آتش نشاني، نجات و امداد در ساختمانهاي بلندمرتبه اگر 
چه نياز به دستورالعملهای عمليات استاندارد از سالها پيش در ايران محسوس 
بوده است اما به داليل ساختار مديريت تجربی و عدم ايجاد فضای كاری 
ساختمانها  زياد  تنوع  و  سازمانی  برون  و  درون  متخصصان  برای  پژوهشی 
تاليف آن همواره به سالهای بعد موكول شده و هنوز به صورت بومی تاليف 
صحيح  انجام  ملزومات  از  يكی  عملياتی  استاندارد  رويه های  است.  نشده 
كارهای گروهی و عملياتی جهت هماهنگی بيشتر بين نيروهای عملياتی، 
نظارت صحيح و منطقی، ايجاد ادبيات مشترك بين حوزه های برون و درون 
سازمانی، ايجاد پشتوانه قانونی شيوه های عملكردی می باشد. فرضيات اين 
است برای دسترسی به ساختمان و عمليات اطفايی در ساختمانهای بلند از 
تجهيزات آتش نشانی موجود در ساختمان و خودروها و تجهيزات نيروهای 
آتش نشانی به صورت مكمل استفاده ميشود.  بررسی حدود 153 آتش سوزی 
بلند در  كوچك در منطقه غرب تهران و حدود 28 آتش سوزی ساختمان 
بهره  را كه چگونگی  تهران، روش عملكرد موجود  اخير در شهر  10 سال 
آتش  عملياتی  خودروهای  ای،  حرفه  پرسنل  ايستگاه،  ساختمان  از  برداری 
نشانی و تجهيزات صرفاً آتش نشانی است را نشان ميدهد. همچنين مطالعات 
نشان ميدهد در دسترسی نردبان های بلندمرتبه برای امداد و نجات ساكنان، 
محدوديت هايی وجود دارد كه در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی 
ديده نشده است. اعتبار سنجی آن به صورت مشاهدات عينی، مذاكره با تعداد 
زيادی فرمانده عملياتی و كارشناسان و برخی افسران آتش نشان خارج ايران 

انجام شده است.
کلمات کلیدی: ساختمان بلند، آتش نشانی، عمليات اطفايی

2-ویژگیهای ساختمان ها
2-1-ارتفاع ساختمان ها

در اوايل دهه 1900 موسسه حفاظت از حريق آمريكا و كشورهاي اروپايي 
كه داراي سازمانهاي آتش نشاني توسعه يافته شده بودند معيار ساختمان بلند 
را توانايي دسترسي نيروهاي آتش نشاني با بلندترين نردبان موجود آن زمان 
كه 18 متر بود در نظر گرفتند و در كدهاي ايمني خود معيار قرار دادند و اين 

مالك عمل ماندگار شد. در تاريخ 51/6/1 مقرر شد كليه ساختمانهاي شش 
طبقه و بيشتر عالوه بر پله ورودي، پيش بيني پله فرار كه مستقيماً به فضاي 
باز ساختمان ارتباط داشته باشد الزامي است ) بند 7 صورتجلسه 51/6/1-94 
شوراي هماهنگي (. در سال 1368 نمايندگان سازمانهاي مسوول ايمني در 
جلسات متعددي، قوانين و مقررات موجود از جمله NFPA را بررسي نموده 
و در سال 1371 دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي 
) نشريه 112 ( انتشار يافت كه در صفحه 253 بند 6-19 در مورد ارتفاع بنا 
آمده است : هر بنايي كه ارتفاع آن ) فاصله قائم بين تراز كف باالترين طبقه 
قابل تصرف، تا تراز پايين ترين سطح قابل دسترس براي ماشينهاي آتش 

نشاني ( از 23 متر بيشتر باشد، عمارتهاي بلند محسوب مي شود. ]1[
البته سازه هايي كه مورد تصرف انسان نباشند مانند برج نگهباني ، برج 
كنترل ، مناره ها و نظاير آنها با بار متصرف 5 نفر يا كمتر، مشمول اين تعريف 
نخواهند بود. در سال 1380 مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، صفحه 68 
عين عبارت نشريه 112 تكرار شده است و در مبحث سوم ويرايش سال 
1392 نيز شرايط تعريف ساختمان بلند حفظ شده است.)صفحه 78 مبحث 

سوم(]2[
 ، بلند  ساختمان  تعريف  معيار  كه  گرفت  نتيجه  ميتوان  خالصه  طور  به 
دسترسي نيروهاي آتش نشاني به وسيله خودروها و نردبانهاي آتش نشاني 
به طبقات ساختمان جهت نجات افراد در نظر گرفته شده است. با بررسي 
ساختمانها در كشورهاي مختلف جهان در مي يابيم كه روش هاي ساخت 
متفاوت و متنوعي به خصوص در مورد سازه ها و ساختمان هاي مرتفع در 
و شيشه  فوالد  از جنس  از ساختمانها  برخي  دارد.  دنيا وجود  نقاط مختلف 

هستند و برخي از جنس بتون و برخي از تركيب  هر دو.
ستونهاي فلزي در سازه هاي فلزي بسيار آسيب پذير هستند، به علت آنكه 
در دماي بين 500 تا 600 درجه سانتيگراد نصف تحمل و ايستايي خود را از 
دست داده و نرم مي شوند. در طبقات زيرين كه وزن سازه بر روي ستونها 
است، اين خطر بيشتر بوده و در صورت وقوع آتش سوزي به علت انحناء تير 
فلزي، با ريزش ساختمان و سازه مواجه مي شويم. آتش سوزي پاساژ رازي 

تهران نمونه اي از اين نوع مي باشد.]3[
2-2-ابعاد ساختمان ها

روشهاي مدرن ساخت و ساز، مصالح ساختماني قابل اشتعال، طراحي هاي 
داخلي، افزايش حجم مبلمان قابل اشتعال ساختمانها، وجود داكتهاي افقي و 
عمودي، استفاده از موادي كه در هنگام سوختن گازهاي سمي توليد مي كنند، 
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افزايش فاصله دسترسي افراد به طبقه ايمن، به همراه افزايش تراكم جمعيت 
و تنوع شرايط انواع متصرفان مشكالت فراواني را براي متخصصان و طراحان 

و سازمانهاي مسوول ايمني از جمله سازمانهاي آتش نشاني ايجاد كرده است.
2-3-عمق زیرزمین ساختمان ها

در گذشته ساختمان ها حداكثر دارای 3 طبقه زيرزمين بودند و به علت زيربنای 
كم آنها مشكالت نيز كوچك بودند. با توسعه ساختمان سازی، كمبود زمين، نياز 
ساختمان های بلند مرتبه به پاركينگ ها و فضای تاسيساتی و ورزشی بيشتر، 
تامين انبار برای كليه ساكنين، تعداد طبقات زيرزمين و مساحت هر طبقه در 
ده سال اخير رو به توسعه است و ايجاد زيرزمين 12 نيز گزارش شده است. 
تقريبا اكثر پاساژهای بزرگ نوساز تهران دارای حداقل 6 طبقه زيرزمين بزرگ 
ميباشند. برخی از مشكالتی كه اين زيرزمينها در كنترل و اطفای آتش سوزی 

ايجاد مينمايند به شرح زير است:
1-حجم باالی خودروها )منبع پلی يورتان و بنزين( كه باعث توسعه آتش 

سوزی ميشود.
2-محدوديت های تهويه دود و حرارت از زيرزمينها 

3-احداث طبقه تجاری يا هايپرماركت در زيرزمين های اول و دوم برخی 
پاساژهای بزرگ

4-بهره برداری به عنوان انبار كاال در برخی از ساختمان ها
برخی ساختمان ها كه  زيرزمين  راهرو ها و داالنهای طوالنی در  5-وجود 
پيداكردن مسير فرار را با تاخير همراه ميسازد مانند برج بين الملل تهران، پاساژ 

ميدان پونك
تنفسی آتش نشان كه حدود 30 دقيقه  6-محدوديت حجم هوای دستگاه 
ميباشد و در زيرزمينهای بزرگ و طوالنی با كمبود هوای كافی مواجه خواهد 

شد.
7- به علت تعداد طبقات زيرزمين و زيربنای زياد، تاخير در كانون يابی توسط 

آتش نشانان ايجاد خواهد شد.
8-عدم استفاده از سيستم های اعالم حريق آدرس پذير  در زيرزمينها، موجب 
تاخير در كانون يابی خواهد شد. همچنين عدم مهارت آتش نشانان در كار با 

پانل های اعالم حريق و بهره برداری از آنها در كانون يابی.
9-عدم مهارت آتش نشان ها در مديريت فن های ساختمان های بزرگ.

2-4-تاسیسات و محتویات داخل ساختمان ها
اجرای تاسيسات برقی و مكانيكی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سوختنی، 

توسعه شبكه های انرژی برق و گاز و به كارگيری تجهيزات گوناگون سبب 
بزرگ  به  توجه  با  است.  شده  ها  ساختمان  در  سوزی  آتش  احتمال  افزايش 
و  الكترونيكی  های  دستگاه  از  استفاده  افزايش  ها،  ساختمان  شدن  مرتفع  و 
الكتريكی، حجم بااليی از كابل در داكت ها و طبقات توزيع شده است كه خود 

تبديل به منبع جديد خطر، حادثه و گسترش آتش سوزی شده است.
يكي از اين مشكالت، گسترش عمودي آتش سوزي است كه از طريق داكت 
ها و ساير فضاهاي خالي داخل ساختمان به سمت باال حركت مي نمايد. اگر 
آتش سوزي از طبقه اي كه در آنجا شروع شده  به ساير طبقات سرايت نمايد، 
مهار و اطفاء آن بسيار مشكل مي شود و معمواًل تا باالترين طبقه ساختمان 

توسعه مي يابد.
در ساختمانهاي جديد به واسطه لزوم عبور لوله و كابل كشي ها، سقف هاي 
كاذب و داكت هاي بسيار زيادي در ساختمان وجود دارد كه باعث توسعه و 
گسترش آتش سوزي مي شود. ايجاد سيستم هاي تهويه در ساختمان مستلزم 
پيش بيني داكت هاي بسياري مي باشد كه اين فضاها، چالش هاي فراواني را 

براي طراحان ايمني به وجود مي آورد.]3[
2-5-دسترسی داخل ساختمان

امروزه در ساختمانهاي بلند و بزرگ ايمن سازي راه پله و فضاهاي خالي داخل 
ساختمان يك ضرورت به حساب مي آيد و در اين زمينه روش هاي مختلفي 
جت تامين دسترسی افراد و تخليه افراد وجود دارد. مطابق مبحث سوم مقررات 
ملی ساختمان چاپ سال 1380، هر بخش از يك ساختمان بايد به راه های 
خروج اصولی، كافی و بدون مانع مجهز گردد، تا در صورت بروز حريق در آن، 
خروج به موقع يا فرار به هنگام همه متصرفان به راحتی ميسر باشد. تعداد، نوع، 
موقعيت، ظرفيت راه های خروج در هر ساختمان با توجه به وسعت و ارتفاع 
همان بنا مطابق مقررات بايد طراحی و اجرا شود. بنابراين ساختمانهايی كه قبل 
از سال 1380 ساخته شده اند، يا به علت بهره برداری از رانت تخلف نموده اند، 
ممكن است طراحی و اجرای درست پلكان انجام نشده و متصرفان و نيروهای 
امدادی را با مشكالت زياد و خطرناكی مواجه نمايند. نمونه آن آتش سوزی 
امكان  از آتش سوزی  ساختمان جمهوری در سال 1394 كه متصرفان پس 
تخليه ساختمان از طريق پلكان را نداشتند، يا ساختمان پالسكو در 30 دی 

.1395
2-6-دسترسی در خیابان به ساختمان

مطابق تعريف مبحث سوم مقررات ملی ساختمان هر نوع راه عبور و مرور 
عمومي در فضاي باز، كه داراي حداقل 9 متر عرض بوده و به  نحوي طرح 
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شده باشد كه امكان استفاده واحدهاي آتش نشاني براي اطفاي حريق را فراهم 
آورد خيابان تعريف ميشود. برای ساختمان های با ارتفاع كمتراز 23 متر حداقل 
عرض مفيد قابل قبول معبر 6 متر و برای ساختمان های با ارتفاع بيش از 23 

متر حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر 8 متر ميباشد.]2[ 
سازمان  نردبان  خودروهای  استقرار  و  حضور  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
در  شهروندان  مال  و  جان  نجات  عمليات  انجام  در  ايران  نشانی  آتش  های 
كنار ساختمان، بديهی است مقدورات عملياتی با توجه به ابعاد خودرو نردبان 
و دستورالعمل های  تعيين شده سازنده خودروها مالك اصلی تصميم گيری 

عمليات استقرار خودرو نردبان بلند مرتبه )33-55 متری( قرار دارد.
طبق دستورالعمل های كارخانه سازنده و تطبيق آن با كامپيوتر خودرو نردبان 
جهت استقرار صحيح عملياتی، يعنی بازشدن جكها نياز به 8 متر عرض معبر با 

استحكام كافی جهت استقرار خودرو و باز كردن جكها ضروری است. محدوديت 
های خودروهای عملياتی آتش نشانی مطابق جدول 1 و شكل های 1 و 2 و 

3 ميباشد]4[:
با توجه به دستورالعمل و  سيستم تعريف شده كامپيوتر خودرو نردبان از محل 
اپراتور خودرو تا كنار ساختمان حداقل 5 متر و حداكثر 15 متر مورد نياز است. 
با توجه به اينكه از محل اپراتور)سكوی گردان( خودرو تا محل استقرار جك 
ديگر خودرو 3 متر ميباشد لذا پس از رسيدن خودرو به كنار ساختمان)از معبر 8 
متری( در محل استقرار بدون احتساب خودروهای پارك شده به عرض حداقل 
8 متر مفيد و مستحكم و طول 15 متر نياز ميباشد. فضای واقعی  مورد نياز با 
رويكرد عملياتی طبق دستورالعمل و كامپيوتر خودرو مطابق شكل زير ميباشد.

 

مدلنام خودرورديف
طول خودرو 
)متر( )در حال 

حركت(

عرض خودرو )متر( 
)در حال حركت(

عرض با جكهای باز شده 
وزن ارتفاع خودرو )متر()عمليات(

خودرو

نردبان 32 1
16 تن103m=0.5+2.50  5/504ايويكومتری

باالبر 32 2
15  تن113m=0.5+2.50 5/504ايويكومتری

نردبان 55 3
26 تن123m=0.5+2.50  5/504ايويكومتری

باالبر 54 4
متری

بنز 
32 تن15/403m=0.5+2.5064آكسور

عرض خودرو با 
آينه ها 3 متر

با توجه به دستورالعمل محل 
با  درزمين  ميبايست  استقرار 
داشته  قرار  كافی  استحكام 
باشد و پياده رو محل مناسبی 
عرض  متر   8 نتيجتاً  نميباشد. 
مورد  مستحكم  خالی  فضای 

نياز است.

با توجه به ايمنی و عدم 
برخورد با كابلهای هوايی 
برق 4/5 متر ارتفاع مورد 

نياز است

جدول 1: مشخصات ابعاد نردبان های هیدرولیکی سازمان آتش نشانی تهران.
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شکل های 1 و 2 و 3: تصاویر محاسبات میزان عرض مورد نیاز خودروهای نردبان بلند مرتبه جهت عملیات امداد و نجات در کنار ساختمان.
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با توجه به اطالعات باال ابعاد مورد نياز خودروهای نردبان بلند آتش نشانی 
و ميزان تحمل فشار زمين در زير هر يك از جكهای خودرو مربوطه به شرح 
جدول 2 ميباشد. حداقل مقاومت زمين محل استقرار خودروهای آتش نشانی 
32 تن  برای كارگاه های ساختمانی و 50 تن برای ساختمان های ساخته 
شده كمتر و بيشتر از 23 متر می باشد. جهت سهولت دسترسی نيروهای 
آتش نشانی به داخل  محوطه ساختمان، اجرای سردرب با ارتفاع كمتر از 4/5 
متر مجاز نمی باشد. كابلهای برق  دسترسی باالبرها و جرثقيل به ساختمان 

را محدود نكرده باشد.
2-7-نمای ساختمان های بلند مرتبه

مصالح  ديگر  و  سيمانی  سنگی،  آجری،  ها  ساختمان  نمای  گذشته  در 
با افزايش ساختمان های  ساختمانی غيرقابل اشتعال بود. در سالهای اخير 
موجب  كه  ساختمانی  جديد  محصوالت  تكنولوژی،  رشد  و  تجاری  اداری، 
تسريع ساخت و ساز، زيبايی معماری و كاهش هزينه ميشود توسعه يافته و در 
كنار مزايای خود مشكالت ايمنی برای ساختمان ها و ساكنان و آتش نشانان 

به وجود آورده است.  از جمله موارد زير:
1-استفاده از مواد پلی استايرن آتشگير در ساخت سقف و ديوارها كه آتش 
سوزی های بسياری در شهر های ايران ايجاد نموده است. از جمله نابودی 
چندين سوله انباری و آتش سوزی در كارگاه های ساختمانی از جمله آتش 
سوزی مشهد كه 8 كارگر در آتش سوختند. همچنين استفاده به عنوان عايق 

در اليه ميانی نمای كامپوزيت آلومينيوم.
2-استفاده از مواد پلی يورتان در درزبندی باالی ديوار بين واحدها و دور 

درب ها كه هنگام آتش سوزی گاز سمی سانيد هيدروژن توليد ميكند.
3-استفاده از پشم شيشه جهت عايق كاری زير سقف های سوله كه در 
توسعه آتش سوزی زير سقف نقش موثری دارد. همچنين ناراحتی ريه ناشی 

از الياف آن گزارش شده است.
4-استفاده از نمای كامپوزيت آلومينيوم كه موجب تسريع و توسعه آتش 

سوزی در نمای خارجی ساختمان و سرايت به ديگر طبقات ساختمان می 
شود از جمله آتش سوزی برج سلمان در مورخه 1395/4/20

از ديوارها و سقف های كاذب پالستيكی يا چوبی به جهت  5- استفاده 
زيبايی كه در توسعه آتش سوزی و توليد گازهای خطرناك نقش زيادی ايفا 

مينمايد.
3-سیستمهای آتش نشانی مورد نیاز ساختمان های بلند مرتبه

محل  از  نشانی  آتش  نيروهای  دسترسی  در  تاخير  و  محدوديت  دليل  به 
كنار  رسيدن  ايستگاه+  از  حركت  زمان  زده)جمع  حريق  طبقه  تا  ايستگاه 
خيابان+ رسيدن با تجهيزات به طبقه حريق زده( كه در برخی از اوقات با 
سرايت دود و آتش يه پلكان فرار همراه ميباشد و ساكنان امكان فرار را نداشته 
و در طبقات باال فرصت فرار را از دست ميدهند. مقررات ملی و بين المللی 
متعددی وضع و رعايت آنها الزام يا توصيه شده است. در اين مقررات روشهای 
متعددی برای جلوگيری از وقوع آتش سوزی، افزايش تحمل سازه ساختمان 
در مقابل آتش، تاخير در سوختن نازك كاری، سامانه هاي عامل محدود سازی 
توسعه آتش، سيستم اطفاء اتوماتيك اسپرينكلر، به منظور كوچك نگهداشتن 
آتش در ساختمان پيشنهاد شده است. همچنين برای اطالع ساكنان از وقوع 
با  فرار  پلكان های  و  اعالم حريق  سامانه هاي   در ساختمان  آتش سوزی 
ضوابط های طوالنی و پيچيده برای ساختمان های بزرگ ابالغ شده است. 

در زير برخی از ضوابط بيان ميشود]5[:
1- كليه ساختمان ها به شبكه فايرباكس)1/5 اينچ در زيرزمين ها و 3/4 
اينچ در طبقات مسكونی و اداری( و خاموش كننده های دستی تجهيز شوند.

)شبكه فايرباكس در ساختمان های زير 10 طبقه روی همكف تركيبی و  
باالی آن تفكيكی اجرا شود(. اجرای فايرهوزريل يك اينچ به جای فايرباكس 

1/5 اينچ بالمانع ميباشد.
2- كليه پاركينگ های خودرويی، هتلها، مراكز تجاری، بيمارستانی، انبار 
كاالهای قابل اشتعال و انفجار، مراكز صنعتی و كارگاهی دارای محتويات 

فاصله دسترسی خودرو نوع ساختمان
تا ساختمان)متر( طبق 

دستورالعمل و كامپيوتر خودرو

ابعاد استقرار خودرو 
سنگين آتش نشانی 

)متر مربع(

حداكثر وزن وارده بر 
محل استقرار خودرو 

)كيلوگرم(

حداكثر وزن وارده 
بر هر جك خودرو 

)كيلوگرم(

حداقل عرض 
خيابان-بدون 
پياده رو )متر(

8 متر16 تن32 تن15 *510-15 متر فاصله استقرارساختمان زير 23 متر
8 متر16 تن32 تن15 *510-15 متر فاصله استقرارساختمان باالی  23 متر

جدول 2: حداقل و حداکثر فاصله خودرو نردبان تا ساختمان، ابعاد محل استقرار، وزن وارده بر محل استقرار
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قابل اشتعال و انفجار و ساختمان های بيش از 12 طبقه روی زمين به سيستم 
اطفاء اتوماتيك آبی تجهيز شوند.

3- زيرزمين سوم و بيشتر كه ملزم به تعبيه تهويه طبيعی نيستند بايد به 
طور مكانيكی تامين تهويه شود. طبقات زيرزمين اول و دوم ساختمان در 
صورتيكه حداقل برابر 5 درصد سطح ديوارها به نور و هوای طبيعی راه داشته 
باشد، نيازی به تامين تهويه مكانيكی ندارد. يا توقفگاه سرپوشيده اتوموبيل 
بايد حداقل يك چهلم سطح كف، به هوای آزاد راه  داشته باشد. به صورتی كه 
يك چهلم مساحت كف پاركينگ محاسبه و برابر آن در ديوار سطح باز شو در 
نظر گرفت. و اين سطح بايد به عمق 120 سانتی متر تا هوای باز هدايت شود 
به طوريكه به كمك تمهيدات پرده آتش، دود طبقات پايين تر وارد آن نشود 
و مساحت ديوار دور تا دور فضای هر طبقه پاركينگ محاسبه و 4% آن بايد 
فاقد ديوار و به عمق 120 سانتی متر تا هوای باز هدايت شود به طوريكه به 

كمك تمهيدات پرده آتش، دود طبقات پايين تر وارد آن نشود.
4- پانل های اعالم حريق ساختمان های بلند)بيش از 23 متر( و بزرگ)بيش 
از 30/000 متر مربع( بايد از نوع آدرس پذير و قابل اتصال از طريق اينترنت يا 

مخابرات به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی باشد.
در  كه  برندی  هر  از  ساختمان  پذير  آدرس  حريق  اعالم  های  پانل   -5
ساختمان اجرا شده باشد بايد با روشی ساده برای فرمانده حريق، اولين دتكتور 

اعالم كننده آتش)كانون حريق( را ثبت و نشان دهد.
6- تمام ساختمان هاي بلند بايد داراي يك ايستگاه كنترل مركزي در يك 
اتاق كه محل آن را سازمان آتش نشاني تعيين مي كند، باشند. در اين ايستگاه 
تأسيسات  و  تجهيزات  همه  الكترونيك،  نشانگرهاي  كمك  به  بتوان  بايد 

ارتباطي، حفاظتي، ايمني و مخابراتي موجود در بنا را به درستي كنترل نمود.
7- هر عمارت بلند، بايد به مولد نيروي برق دوم كه همواره آماده استفاده 
هنگام  در  آتش نشاني  ماموران  براي  را  آسانسورها  از  يكي  حداقل  و  است 
حريق قابل استفاده مي نمايد، مجهز باشد. ظرفيت مولد نيرو بايد براي كاركرد 
نامبرده شده، كافي و مناسب  تأمين همه تجهيزاتي كه در زير  همزمان و 
باشد: شبكه روشنايي اضطراري، شبكه هاي هشدار و اعالم حريق، پمپ هاي 
از  يكي  حداقل  مركزي،  كنترل  ايستگاه  تجهيزات  ساختمان،  نشاني  آتش 
در  دود  مانع  مكانيكي  تجهيزات  بنا،  طبقات  همه  به  مربوط  آسانسورهاي 

دوربندها، سيستم تهويه پاركينگ ها و پله های بسته.
اطاق  در  ساختمان  مختلف  طبقات  نقشه  بزرگ  های  ساختمان  در   -8

نگهبانی البی ورودی ساختمان در دسترس نيروهای آتش نشانی  باشد.
9- در ساختمان های بزرگ، در البی ورودی ساختمانی ميزان تحمل سازه 
در مقابل آتش سوزی توسط مالك و مورد تاييد مقام قانونی مسئول بر روی 

ديوار درج شده باشد.
اجرای  تر،  پايين  و  دوم  زيرزمين  در  موتورخانه  اجرای  صورت  در   -10
مجرای تهويه هوای طبيعی به ابعاد 4% سطح سقف موتورخانه تا هوای آزاد 
به طوريكه تخليه حرارت زياد حاصل از آتش سوزی به بنا يا بخشی از بنا 

آسيب نرساند الزامی است.
11- در ساختمان های بلند بايد از طبقه 8 الی 13 دارای حداقل يك بازشو  
مجزا و مستقل امداد رسانی در نما و مشرف بر سطح  خودروهای امدادرسانی، 
با ابعاد حداقل 90 سانتيمتر و  ارتفاع 120 سانتيمتر كه به طبقه امن دسترسی 

داشته باشد تعبيه شود.
12- در ساختمان های بلند بايد با تاييد مقام قانونی مسئول، فضای امن 
با تهويه مطلوب در طبقات مختلف در فواصل منظم، كه ميتواند بين 25 الی 

40 متر در نظر گرفته شود.
4-دستورالعملهای عملیاتی

با توجه به توضيحات ارايه شده ساختمان ها دارای شرايط بسيار متنوعی 
ميباشند. اگر يك ساختمان بلند مرتبه در هنگام ساخت، مقررات و استانداردهای 
ملی و بين المللی را در طراحی ها و اجرای خود با كيفيت مطلوب پياده سازی 
و نگهداری نمايد در صورت وقوع آتش سوزی در يك نقطه ساختمان، آتش 
در آن نقطه محدود باقی مانده و ساكنان يا آتش نشانی محلی به سادگی 
آن آتش سوزی را كنترل و اطفاء خواهد نمود. در صورتيكه اين مقررات و 
استانداردهای موجود به هر دليلی اجرا نشود در مهار آتش سوزی آن ساختمان 
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مشكالت و محدوديت های زيادی وجود خواهد داشت. در ايران معمول است 
پس از وقوع آتش سوزی به جای شناسايی مقصران واقعی عدم ساخت و ساز 
استاندارد و ايمن سازی آن، اتهامات به سمت سازمان آتش نشانی مربوطه 
رفته و كاستی های عملياتی را پررنگ مينمايند.  سازمان های آتش نشانی 
ايران به داليل متعدد هنوز ساختار تجربی دارد. همچنين اغلب ساختمان های 

موجود دارای يك، چند  يا همگی مشكالت زير ميباشند]6[ ]7[: 
1. نبود پلكان اضطراری يا دوربند نبودن و يا اشكاالت ديگر در پلكان های 

دسترسی و فرار ساختمان
2. قرارگيری كاال و تجهيزات در پلكان ها و محدوديت دسترسی

3. عدم وجود سيستم های اتوماتيك اطفايی اسپرينكلر در ساختمان 
4. مشكالت فنی سيستم های اطفايی ساختمان و لوله های خشك و تر كه 

اغلب آنها را ناكارآمد و غيرقابل اطمينان نموده است.
5. وجود بار حريق بسيار زياد و غيرمجاز در برخی طبقات ساختمان.

6. ارتباط زياد فضاهای داخل ساختمان از طريق سقف های كاذب، داكت 
تاسيسات و رشد سريع، پنهان و دسترسی محدود به آتش سوزی.

7. عدم كاركرد سيستم اعالم حريق و تاخير زياد در اطالع رسانی به ساكنان 
ساختمان و تاخير در تخليه ساختمان

8. نبود نقشه راهنما و اطالعات كافی از ساختمان و سيستمهای ايمنی مانند 
اعالم و اطفاء و تهويه.

9. نبود طرح و برنامه عملكرد در شرايط اضطراری ساكنان ساختمان و عدم 
تمايل مردم به تهيه، فراگيری و استفاده از چنين طرح هايی در ساختمان 

محل سكونت، محل كار، محل خريد يا تفريحشان.
4-1-دستورالعملهای عملیات استاندارد

در ايران هنوز دستورالعملهای عمليات استاندارد بومی تاليف نشده است. اگر 
چه نياز آن از سالها پيش محسوس بود اما به داليل ساختار مديريت تجربی 
و عدم ايجاد فضای كاری پژوهشی برای متخصصان درون و برون سازمانی 
و تنوع زياد ساختمانها تاليف آن همواره به سالهای بعد موكول شده است. 
رويه های استاندارد عملياتی يكی از ملزومات انجام صحيح كارهای گروهی 
و عملياتی جهت هماهنگی بيشتر بين نيروهای عملياتی، نظارت صحيح و 

منطقی، ايجاد ادبيات مشترك بين حوزه های برون و درون سازمانی،
ايجاد پشتوانه قانونی شيوه های عملكردی می باشد. اين دستورالعملها شامل 

موارد زير ميباشد: 

1. استاندارد نحوه اعزام نيروهای عملياتی اوليه و تكميلی متناسب با نوع خطر
حجم  با  متناسب  نشانی  آتش  ايستگاههای  جانمايی  نحوه  استاندارد   .2

ترافيك، دسترسی ها، شرايط مورفولوژيكی و تراكم جمعيتی
3. استانداردهای برآورد تعداد، نوع و شرايط نگهداری تجهيزات مورد نياز 

در انواع حوادث وحريق
4. استاندارد نحوه عمليات امدادی 

5. شرايط استاندارد خريد و نحوه نگهداری خودروهای آتش نشانی در طول 
دوره بهره برداری

6. شرايط استاندارد تجهيزات ارتباطی، مخابراتی و فناوری اطالعات ستاد 
هماهنگی و ايستگاه های آتش نشانی

4-2-رویه های کاری در آتش سوزی های کوچك
نشان  تهران  غرب  منطقه  در  كوچك  سوزی  آتش   153 حدود  بررسی   
ميدهد، ايستگاه های آتش نشانی به صورت معمول شامل يك ساختمان، دو 
خودرو سنگين عملياتی، يك خودرو سبك عملياتی و تعداد 5 الی 7 پرسنل 
در شيفت به صورت شبانه روزی آماده دريافت پيام از ستاد فرماندهی و اعزام 
ستاد  تلفن 125  با  شهروند  تماس  از  پس  ميباشند.  سوزی  آتش  محل  به 
ايستگاه  نزديكترين  زنگ  نشانی،  آتش  سازمان  يك  هماهنگی)فرماندهی( 
آتش نشانی به محل زده ميشود. نيروی شيفت با خودروهای عملياتی در كمتر 
از 30 ثانيه از ايستگاه خارج و معموال در كمتر از 5 دقيقه)بسته به شرايط( به 
كنار ساختمان ميرسند. خودروها استقرار يافته و يك رشته لوله نواری 2/5 
اينچ از خروجی پمپ گرفته شده، يك سه راهی نصب و دو رشته لوله نواری 
1/5 اينچ تا محل آتش سوزی پهن شده و سرلوله نصب و عمليات پرتاب آب 
فوك بر اطراف و روی آتش تا خاموش شدن آن ادامه ميابد. در مذاكراتی كه 
با آتش نشانان خارج از كشور مانند انگليس، اتريش، ژاپن داشته ام رويه كاری 

مشابه متن موجود است و اصول كار تفاوت چندانی ندارد. 
4-3-رویه های کاری در آتش سوزی های بزرگ

بررسی حدود 28 آتش سوزی ساختمان بلند در 10 سال اخير در شهر تهران، 
نشان ميدهد، شرايط كلی اعزام و حركت نيرو مانند رديف 4-2 ميباشد. در 
ساختمانهای بلند يا آتش سوزی های بزرگتر همزمان اعزام نيروی اول)اولين 
ايستگاه اعزامی( بسته به شرايط ايستگاه دوم و سوم و نردبان بلند مرتبه)33 
يا 55 متری( و افسر آماده اعزام ميشوند. پس از رسيدن اولين فرمانده به محل 
ضمن شروع عمليات توسط آتش نشانان مانند رديف 4-2 ، فرمانده مسئول 
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ارزيابی اوليه انجام داده و نيازهای عملياتی صحنه حادثه را به ستاد از طريق 
بی سيم اعالم مينمايد. اين نيازها ميتواند شامل موارد زير باشد: اعزام ايستگاه 
های عملياتی بيشتر به محل آتش سوزی، اعزام تانكرهای آب، اعزام افسران 
مافوق، اعزام اورژانس، پليس يا امداد برق و گاز، اعزام خودروهای نردبان بلند، 

افسر بررسی علت حريق و ديگر موارد.
پس از حضور نيروهای كمكی از مسيرهای ديگر دسترسی مانند پلكان دوم، 
از روی نردبان بلند، از پشت بام ساختمان های مجاور عمليات اطفايی از چند 

جهت شروع و تا خاموش كردن كامل آتش، ادامه پيدا خواهد نمود.
در صورتيكه طبقات ساختمان زياد باشد لوله نواری 2/5 اينچ از پمپ تا يك 
طبقه زير طبقه حريق زده ادامه پيدا مينمايد و سپس سه راهی نصب ميشود. 
يك تيم جستجو به منظور شناسايی افراد محصور در ساختمان، كليه نقاط 
ساختمان را جستجو و افراد را به خارج ساختمان هدايت مينمايند. گاهی نيز 
به كمك نردبان بلند مرتبه، عمليات تخليه ساكنان انجام ميشود. برنامه هايی 

برای اصالح اين رويه ها برای سال آينده در دست اقدام ميباشد.
4-4-چالش های عملیاتی

1-به علت ازدحام مردم و خودروها كه به علت كنجكاوی به محل نزديك 
شده اند، دسترسی از خيابان به محل محدود ميشود.

2-به علت حضو افسران متعدد مافوق، عدم هماهنگی مديران و نيروهای 
عملياتی مشاهده ميشود.

3-به علت عرض كم خيابان های اطراف ساختمان و بسته بودن از دو يا 
سه جهت توسط ساختمان های ديگر دسترسی به ساختمان محدود است.

4-جذب نيروها در سازمان آتش نشانی بايستي با دقت بسيار زياد صورت 
چالش  با  را  عملياتی  افسران  اطفايی  ای  حرفه  عمليات  هنگام  در  تا  گيرد 

ناكارآمدی تيم عملياتی مواجه نسازد.
5-به علت عدم شايسته ساالری مناسب در سازمان ها، برخی از مديران 
ارشد عملياتی فاقد دانش و تخصص های الزم و كافی برای مديريت يك 
عمليات ميباشند. عدم وجود روشی برای ارزيابی دانش و تخصص پرسنل 

و  متخصص  شناسايی  برای  معياری  شده  موجب  نشانی،  آتش  های  سازمان 
انتصاب جايگاه در شان سازمانی ايشان وجود نداشته باشدو روابط در انتصابات 
مديران ارشد، نقش پررنگی داشته باشد. همچنين باعث كاهش اطاعت پذيری 

نيروهای زيرمجموعه ميشود.
6-تقريبا همه مردم نميدانند تشك نجات در ساختمان های بلند فاقد كارايی 

است و به آتش نشانان انتقاد مينمايند.
در  سازمانی  برون  و  درون  متخصصان  از  عملياتی  مديران  استفاده  7-عدم 

شناسايی خطرات ساختمان و بهبود روش عملياتی.
8-مشكالت معيشتی پرسنل آتش نشانی، باعث كاهش فرصت های مطالعاتی 

و تمرينات عملياتی و كاهش انگيزه كاری می شود.
9-تكنولوژی های متعددی به ساختمان ها وارد شده كه اطالعات آنها با كيفيت 
كافی هنوز به آتش نشان ها آموزش داده نشده است مانند انواع آسانسورهای 
جديد، رفتار سازه فلزی در برابر آتش، رفتار نازك كاری ساختمان در برابر آتش، 
مواد خطرناك، سيستمهای تهويه جت فن در زيرزمينها، آتش سوزی نماهای 

كامپوزيت ساختمان، بازكردن درب های ضد سرقت و ديگر موارد.
10- عدم پياده سازی قانون مشاغل سخت و زيان آور در بسياری از سازمان 
موجب  كارمندی  استخدام  نشان  آتش  پرسنل  برای  ايران  نشانی  آتش  های 

كاهش انگيزه های كاری آتش نشانان شده است.
5-نمونه یك مانور عملیاتی

با توجه به اينكه ساختمانهای اداری و تجاری به تعداد زياد وجود دارند بسياری 
نمای  دارای  شد  خواهند  ساخته  نزديك  درآينده  يا  و  شده  ساخته  كه  آنها  از 
كامپوزيت آلومينيوم بوده يا خواهند بود. در اين راستا به منظور ايجاد آمادگی 
برخورد عملياتی در هنگام آتش سوزی مانور نمای كامپوزيت ارايه ميشود. شكل 

4 نمای كلی را ارايه داده است.
تخليه  و  خروج  به  موفق  هنوز  كه  ساكنانی  و  كاركنان  حضور  1-احتمال 
ساختمان نشده اند وجود داشته بنابراين تيم نجات عمليات امداد و نجات را از 
طرق پلكان به همكف يا پلكان به پشت بام يا راپل از پشت ساختمان و يا تخليه 

با نردبان بلند انجام ميدهد.
2-آتش سوزی از داخل ساختمان شروع شده و الزم است حداقل يك تيم،  
اطفاء آتش سوزی داخل ساختمان را با استفاده از شبكه آب خشك ساختمان كه 

با پمپ خودرو آتش نشانی تغذيه شده را انجام دهد.
3-به جهت شدت آتش سوزی از يك يا دو يا سه مانيتور پرتابل جهت اطفای 

آتش سوزی استفاده ميشود.
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4- يك تيم عملياتی از طبقات باالتر يا پشت بام مسير نفوذ به پشت نمای 
كامپوزيتی پيدا كرده و عمليات اطفای پشت نما را انجام ميدهد.

5-خودرو نردبان بلند يا اسنوكر در محل استقرار و پس از امداد و نجات 
و تخليه ساكنان به وسيله يك رشته،  طبقات باالتر نما را خنك و از توسعه 

آتش سوزی به طبقات باالتر جلوگيری مينمايد.
6-در صورت لزوم تشك نجات به محل اعزام و در زير پای كسانی كه خود 

را از طبقا پرت ميكنند قرار داده شود.
شمای زير كروكی عمليات امداد و اطفاء را نشان ميدهد.

7-در صورتی كه ساختمان روبرو در فاصله مناسب باشد امكان پاشش آب 
به منظور اطفاء و يا خنك كردن ميسر ميباشد.

6-جمع بندی و پیشنهادات
بررسی حدود 153 آتش سوزی كوچك در منطقه غرب تهران و حدود 28 
آتش سوزی ساختمان بلند در 10 سال اخير در شهر تهران، نشان داد در ايران 
هنوز دستورالعملهای عمليات استاندارد بومی تاليف نشده است. اگر چه نياز آن 
از سالها پيش محسوس بود اما به داليل ساختار مديريت تجربی و عدم ايجاد 
فضای كاری پژوهشی برای متخصصان درون و برون سازمانی و تنوع زياد 
ساختمانها تاليف آن همواره به سالهای بعد موكول شده است. همچنين به 
علت مشكالت ساختمانی مطروحه در بخش 4 ، آتش نشانان امكان استفاده 
آنها  از  استفاده  برای  يا  ندارند  را  داخل ساختمان  نشانی  آتش  از تجهيزات 
اطمينان ندارند. رويه های كاری بيان شده در متن مقاله با حدود 15 فرمانده 
مورد بحث و تاييد قرار گرفت. در بررسی ميدانی خارج از كشور مانند انگليس، 

اتريش، ژاپن رويه كاری در ساختمان های كوچك مشابه متن موجود است 
و اصول كار تفاوت چندانی ندارد. برنامه هايی برای اصالح اين رويه ها در 
سازمان آتش نشانی تهران برای سال آينده در دست اقدام ميباشد. پيشنهاد 
ميشود فرصت برای متخصصان درون سازمانهای آتش نشانی فراهم شده تا 
زيرساخت توسعه سازمان و شرايط كاهش چالش های عملياتی مطروحه در 

بخش 4-4 و مشكالت ساختمانی مطروحه در بخش 4 را فراهم آورند.
7-منابع

1. دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي ) نشريه 
112 (،)1371( سازمان برنامه و بودجه 

2. مقررات ملي ساختمان، مبحث سوم،)1392( حفاظت ساختمانها در مقابل 
حريق ، دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 

3-ناصر رهبر،)1388(، مقاله چالش ايمنی در ساختمان های بلند، كنفرانس 
ايمنی و بهداشت

نشانی  آتش  سازمان  متری   55 مرتبه   بلند  نردبان  های  4-كاتلوگ 
تهران،)2009(

5-ضوابط سازمان آتش نشانی تهران،)1395(، سازمان آتش نشانی تهران
6-گزارش حادثه ساختمان پالسكو،) 1396(، شورای اسالمی شهر تهران

مهم  های  سوزی  آتش  های  1395(،گزارش  الی   1381 رهبر،)  7-ناصر 
تهران، گزارش های درون سازمانی

شکل 4: شمای کلی شرایط ساختمان و مانور فرضی عملیات اطفایی ساختمان
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بررسي آتش سوزي ده بلند مرتبه 
در یك سده تاریخ جهان

 مقدمه:
از ديرباز انسان در آرزوي ساخت بناهاي با ارتفاع زياد بود. ساخت اهرام، برج 
و باروها، كليساها، مساجد بزرگ و با شكوه با گنبدها و مناره هاي سر به فلك 
كشيده همه بر همين مبنا انجام گرفته است. اّما، شروع ساخت بناهاي بلند 
با شيوه امروزي به اواخر قرن نوزدهم ميالدي باز مي گردد )1 ص 17(. در 
ابتداي قرن بيستم با پيشرفت فناوري ساخت بناهاي با ارتفاع بيشتر امكانپذير 
شد. بدين ترتيب، ساختمانهايي مثل سينگر1 به ارتفاع 187 متر با 47 طبقه 
در سال 1908 و يا ساختمان بيمه متروپليتين2 با ارتفاع 206 متر در سال 

1909 پديد آمد. متاسفانه بزودي مشخص شد، »ارتفاع بنا" مي تواند تلفات و 
زيانهاي ناشي از سوانح مختلف را افزايش دهد. بويژه، زمينلرزه و آتش سوزي 

با آسيبهاي بيشتري همراه خواهد بود. 
در مورد تجربه زمينلرزه مي توان به زلزله 1906 سانفرانسيسكو اشاره كرد. 
اين زمينلرزه در ساعت پنچ و دوازده دقيقه بامداد چهارشنبه 18 آوريل 1906 
)29 فروردين 1285( بوقوع پيوست. در نتيجه، سواحل شمال ايالت كاليفرنيا 
ايالت متحده با زلزله اي به بزرگي 7/8 واحد مقياس بزرگاي گشتاوري به لرزه 

در آمد )2(.

 محمد طوالبي 
mohammadtolabi@gmail.com      كارشناس ارشد مديريت شهری

 حدیثه گرشاسبي
hadiseh.garshasbi@yahoo.com       كارشناس ارشد مديريت شهری
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سانحه عالوه بر تخريب، آتش سوزي نيز به دنبال داشت كه تا هفت روز 
ادامه يافت. در نتيجه 700 تا 3000 نفر تلفات انساني به ثبت رسيد. هشتاد 
درصد شهر نيز ويران شده بود. در مورد آتش سوزي در ادامه ده حريق شديد 
كه از سال 1911 تا 2011 رخ داده اند، به كوتاهي شرح داده مي شود. هر 
يك از اين حوادث درس هاي آموختني بسياري دارد. در پايان مقاله ضمن 
نتيجه رهنمودهايي براي محافظت بناهاي بلند مرتبه در برابر آتش سوزي 

ارائه گرديده است. 
کلید واژه: ساختمان بلند، آتش سوزي، آتش نشاني، مهندسي محافظت در 

برابر آتش سوزي
1- آتش سوزي کارخانه بلوزتري انگل3: 

ساختمان اش4 در منهتن5 شهر نيويورك6 ايالت متحده واقع شده بود. اكنون 
به عنوان ساختمان براون7 بخشي از دانشگاه نيويورك محسوب مي شود. )3( 
در سال 1911 طبقه هشتم، نهم و دهم اين ساختمان به يك كارخانه توليد 

پيراهن زنانه اختصاص داشت. بطور معمول 500 نفر كارگر، كه بيشتر آنها 
زنان جوان مهاجر بودند، در اين كارخانه كار مي كردند. كارگران هر روز هفته 
روزي نه ساعت و در روز شنبه )تعطيلي هفتگي(،  هفت ساعت كار مي كردند. 
ساعت شانزده و چهل دقيقه بعدازظهر روز شنبه 25 مارس 1911، روز كاري 
از  آتش  داد.  رخ  ناگهان حريقي  نزديك مي شد، كه  پاياني خود  به ساعت 
محل ضايعات در زير يكي از ميزهاي برش در گوشه شمالي طبقه هشتم 
شروع شده بود. يك حسابدار در طبقه هشتم بوسيله تلفن به كاركنان طبقه 
دهم هشدار داد كه كارخانه آتش گرفته است، اّما، هيچ زنگ خطر يا وسيله 
شنيداري براي تماس با كاركنان شاغل در طبقه نهم وجود نداشت. كارخانه 
به وسايل موثر مبارزه با آتش سوزي مجهز نبوده و كاركنان براي رويارويي 
با چنين شرايطي آموزش نديده بودند. اّما، بدتر از همه، درب هاي خروج قفل 
بود. در آن روزگار براي جلوگيري از سرقت و همچنين جلوگيري از خروج 
كارگران در ساعت هاي اداري، درب كارخانه ها و كارگاه ها بوسيله صاحبان و يا 
مديران كارخانه قفل مي شد. در اين كارخانه نيز اگرچه خروجي هاي متعددي 
شامل يك خروجي اضطراري، راه پله، دو آسانسور باري پيش بيني شده بود. 
اّما درهاي راه پله قفل بود و سركارگري كه كليد را در اختيار داشت، از راه 
ديگري فرار كرده بود. يكي از خروجي ها بوسيله دود و شعله غير قابل استفاده 
شده بود. دهها كارگر با استفاده از راه پله به بام كارخانه رفتند. دو نفر مأمور 
آسانسورها، با به خطر انداختن جان خود با سه سفر به طبقه نهم، تعدادي از 
كارگران را نجات دادند، اّما در نهايت اين وسيله نيز با توجه به وخيم شدن 

اوضاع و شدت گرفتن آتش و دود از كار افتاد.
كارگراني كه در دام آتش گرفتار شده و راه نجاتي نداشتند كنترل اعصاب 
خود را از دست داده  و از راه پنجره ها خود را به بيرون پرتاب كرده و با برخورد 
به سنگفرش خيابان به شكل دلخراشي جان مي سپردند. آتش نشاني شهر 
نيويورك به فاصله كوتاهي پس از شروع حريق، در جريان حادثه قرار گرفته 
بود. در آن سالها در خيابان ها به فاصله مشخصي جعبه هايي نصب مي شد، تا 
همسايگان، رهگذران و ... با مشاهده آتش سوزي بتوانند با حركت دادن اهرم 
آن، به آتش نشاني اعالم خطر كنند. در ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه )پنج 
دقيقه بعد از شروع آتش سوزي يكي از اين جعبه ها بوسيله يك رهگذر كه دود 
و شعله آتش را ديده بود فعال شده و آتش نشانان به سرعت به سمت محل 
حادثه گسيل شده بودند. در آن زمان هنوز خودرو )كاميون( آتش نشاني ساخته 
نشده بود. اّما، براي آتش نشاني پمپ خودكار كه بوسيله بخار آب بكار مي افتاد، 
در دسترس بود. اين پمپ بوسيله اسب، بطور معمول سه اسب، كشيده مي شد. 
ويژه اي  تعليمات  دهند،  انجام  مي بايست  كه  مهمي  كار  براي  اسب ها  اين 
مي ديدند)4( براي دسترسي به طبقات باال، نردبان كشويي كه بوسيله گاري 
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اسبي ويژه جا به جا مي شد، در دسترس بود.
به هر روي به فاصله كوتاهي پس از وقوع آتش سوزي، آتش نشانان شهر 
نيويورك در محل حادثه مستقر شدند. همچنانكه در قبل اشاره شد، آتش از 
طبقه هاي هشتم به باال رخ داده بود، اّما، نردبان آتش نشاني فقط مي توانست 
به طبقه ششم برسد )5( بنابراين در مورد نجات جان كارگران نگون بخت 
كه در دام آتش بودند، كارايي نداشت. آتش نشانان در حال مبارزه با آتش و 
كوشش براي نجات جان كارگران بودند، اّما خطر برخورد پيكر كارگران كه 
خود را به پايين پرتاب مي كردند، كار را بر آتش نشانان مشكل تر كرده بود. 
پس از پايان آتش سوزي، 146 نفر كارگر، شامل 123 زن و23 مرد در اثر 
استنشاق دود، شعله آتش و يا پرتاب به بيرون، جان خود را از دست داده 
بودند. 71 نفر نيز مصدوم شدند. پيرترين جانباختگان 43 ساله و جوانترين آنها 
14 ساله بود. اين حادثه را يكي از مرگبارترين فاجعه صنعتي در تاريخ آمريكا 
مي دانند. پس از حادثه افكار عمومي براي بهبود ايمني و همچنين بهبود 
شرايط كار در كارخانه ها و كارگاه ها برانگيخته شد. تاثيرات ناشي از اين حادثه 
بر افكار عمومي سبب گشت تا در سال 1914 قانون غرامت به كارگران در 

كنگره ملي آمريكا به تصويب برسد )6( 
2- تراژدي هتل وینکوف8

استودارد9 ساخته  بوسيله معمار مشهور لي  هتل ونيكوف در سال 1913 
شد. اين هتل يكي از بلندترين و لوكس ترين هتلهاي زمان خود، در آتالنتاي 
آمريكا بنا شده بود. پانزده طبقه با تراس هواي آزاد داشت. در قلب يك منطقه 
تجاري )خرده فروشي( قرار داشت. با مصالح بطور كامل نسوز بنا شده، ولي به 
سامانه اعالم خطر آتش سوزي مجهز نبوده، راه فرار اضطراري و سامانه بارنده 

آتش نشاني نيز نداشت.
هتل  ظرفيت  خورشيدي(   1325 آذر   16(  1946 دسامبر  هفتم  شب  در 
از گروه هاي مختلف  اينها  بود.  با داشتن 280 مهمان بطور كامل، تكميل 
دوم-  جهاني  سربازان جنگ  مسافر،  خريدار،  فروشنده،  جمله  از  اجتماعي، 
مشتاق براي بازسازي زندگي خود و 40 نفر دانش آموز پايه دبيرستان بودند. 
هنگام صبح، خانم كاربر آسانسور بوي دود را در طبقه پنجم احساس نمود. 
هراسان،  نگران و با عجله بوسيله آسانسور به البي هتل آمد و به محض 
خروج از آسانسور فرياد "آتش، آتش" سر داده بيخبر از آنكه در آن هنگام 
آتش، تمام طبقه سوم، چهارم و پنجم را فرا گرفته است. كاركنان هتل و 
آندسته از مهمانان كه بيدار بودند، براي نجات جان خود به سرعت واكنش 
نشان دادند. اّما، مهماناني كه در خواب بودند، مي بايست براي زنده ماندن 
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تاوان بيشتري مي پرداختند. 
يكي از عوامل بسيار مهم به خطر افتادن جان ساكنين بنا، طراحي آن بود. 
بر اساس طراحي "اروپا"، هتل يك مربع كامل بود كه در وسط آن راه پله 
و شفت آسانسور قرار داشت. در بسياري از طبقه ها درب هاي اتاق ها )ساخته 
شده از چوب نازك(، به صورت چپ گرد به راه پله باز مي شد. نورگير باالي 
راه پله شرايطي را ايجاد كرده بود كه به هنگام آتش سوزي مي توانست مانند 
يك دودكش غول پيكر عمل كرده و اجازه دهد، دود، حرارت و شعله آتش 
به سادگي به سمت باال كشيده شود. بدين ترتيب، آتش به سرعت گسترش 
پيدا كرده بود. هنگاميكه تنها راه فرار )راه پله( به دليل گسترش دود و آتش 
مسدود شد، عده اي روش هاي ناكارآمد مثل بستن ملحفه ها به هم )ايجاد 
طناب( و فرار از پنجره ها و يا رفتن به حمام و دستشويي و ريختن آب به سر 
و روي خود را بكار گرفتند. عده اي نيز به سادگي و سكوت منتظر سرنوشت 
خود بودند. هنگاميكه آتش نشانان به صحنه وارد شدند، بسياري از مهمانان 
به دام افتاده هتل در اثر وحشت بسيار، كنترل اعصاب خود را از دست داده 
و در آستانه پرتاب خود به بيرون بودند. عده اي نيز لحظاتي قبل از رسيدن 
نردبان آتش نشاني به پنجره خود را پرتاب كرده و در دم جان سپرده بودند. 
تعدادي از آتش نشانان هنگاميكه مشغول اتصال نردبان به پنجره هتل بودند، 
در اثر برخورد بدن افرادي كه خود را به پايين پرتاب مي كردند، مجروح شدند. 
مادران، نوزادان خود را به اميد آنكه شايد توسط افراد مستقر در خيابان گرفته 
شوند، به پايين پرتاب مي كردند. اّما، سي نفر نوجوان دبيرستاني جان باخته، 
شايد غم انگيزترين قربانيان اين حادثه بودند. اينها در اتاقهايي سكونت داشتند 

كه نردبان آتش نشاني به آن نمي رسيد. 
در نهايت اين حادثه 119 كشته و 65 مجروح بجاي گذاشت. پيدا شدن 
يك تشك نيم سوخته در طبقه سوم كارشناسان بررسي علل حريق را به اين 
نتيجه رساند كه يك ميهمان بي احتياط – و شايد مست- سيگار خود را به 
روي تشك رها كرده و اين حادثه دلخراش را بوجود آورده است. اّما مطبوعات 
و مردم پيگير اين موضوع بودند كه چرا يك هتل به اصطالح نسوز، آب پاش 

سقفي و دستگاه هشدار آتش سوزي نداشته است؟ 
خانواده قربانيان از صاحبان و گردانندگان هتل شكايت كردند. دادگاه آنها را 
به جرم سهل انگاري به پرداخت 3/5 ميليون دالر غرامت محكوم كرد. اين 

پول توسط هيچيك از شاكيان دريافت نشد. 
بسياري از مقامات آتش نشاني، با شعار "هرگز دوباره" پيگير راهكارهايي 
براي جلوگيري از تكرار چنين فجايعي شدند. پيگيري آنها باعث شد تا حادثه 

دلخراش هتل وينكوف آيين نامه هاي آمريكا را تغيير دهد. در نتيجه "آيين نامه 
ملي ايمني" تصويب گرديد و به شدت مورد اجرا در آمد.

به اين ترتيب كه تمام ساختمانها مي بايست در طي هفت روز به وسايل 
ايمني مجهز شوند و يا تعطيل خواهند شد. در سال 1951، شش سال پس 
از آتش سوزي، هتل بازگشايي شد. در حاليكه بطور كامل با سامانه هشدار 
آتش سوزي، راه فرار و ... مجهز شده بود. اّما هيچ استقبالي از آن نشد. تا آنكه 
در سال 1967 به عنوان مسكن افراد سالخورده به يك خريد اهدا گرديد. 
خيريه مزبور قادر به تأمين هزينه هاي سنگين نگهداري آن نبود. در نتيجه در 
سال 1981 ساختمان را به يك شركت امالك و مستغالت فروخت. ساختمان 
پس از بيست سال خالي بودن و فرسوده شدن، در سال 1998 شركتي آن را 
خريد. در اكتبر سال 2007 بوسيله مالك ديگري بازسازي شد و اكنون با نام 
هتل اليس10 بصورت يك هتل پست مدرن طراحي و به خدمات رساني به 

مسافران مشغول است.   
3- آتش سوزي هتل دائیون گاك11

اين هتل كه تائيون گاك12 نيز ناميده مي شد، ساختمان 22 طبقه اي در 
سئول پايتخت كره جنوبي بود. در سال 1969 به عنوان يك هتل لوكس با 
222 اتاق افتتاح گرديد. در ساعت نه و پنجاه دقيقه 25 دسامبر 1971 به علت 
انفجار گاز دچار آتش سوزي شده به داليل گوناگون آتش به سرعت گسترش 
يافت و در نهايت 164 نفر كشته و 63 زخمي بجاي گذاشت. بدين ترتيب 
مرگبارترين آتش سوزي هتل در تاريخ جهان رقم خورد )9( آتش سوزي براي 
ده ساعت ادامه داشت. در اين حادثه نيز مثل دو مورد قبلي، ساختمان راه 
فرار اضطراري نداشت و اتكا به نردبان اداره آتش نشاني، فاجعه آفريد. هنگام 
وقوع آتش سوزي به علت تاريكي مهمانان هتل نتوانستند راه خروج را پيدا 
كنند. نردبان آتش نشاني كه براي كمك آمده بود، تنها به طبقه هشتم رسيد 
در حاليكه مهمانان از طبقه نهم تا بيست و دوم به دام افتاده بودند. در اين 
حادثه نيز به دام افتادگان كنترل اعصاب خود را از دست داده و بر اساس آنچه 
كه در مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي، رفتارشناسي انساني حريق13 

ناميده مي شود، ناخودآگاه مرتكب عكس العمل هاي اشتباه شدند. 
دستكم 38 نفر در اثر پرش از پنجره ها، به قصد فرار از آتش! جان خود را 
از دست دادند. برخي از آنها در تالش واهي براي زنده ماندن، پس از سقوط 
تشك تختخواب خود را محكم چسبيده و به پايين مي پريدند و همانطور كه 
در قبل ذكر شد، پس از سقوط به وضع دلخراشي جان مي سپردند. 12 بالگرد 
براي نجات جان آنهاييكه به روي بام رفته بودند، بكار گرفته شد. عمليات 
نجات به كمك بالگرد نيز مشكالت و محدوديت هاي خود را داشت. يك نفر 
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در اثر سقوط از بالگرد كشته شد. 
اين بار نيز بي توجهي به اصول مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي از 
جمله محافظت ساختماني در برابر آتش14 فاجعه آفريد. ساختمان راه خروج 
ويژه از حريق نداشت. دو راه پله داخلي، نه به عنوان راه خروج اضطراري بلكه 
براي مواقعي كه آسانسور به هر دليل كار نكند در دسترس بود. به علت دور 
بند نبودن راه پله و ... به فاصله بسيار كوتاهي پس از وقوع آتش سوزي، اين 
راه پله از دود، حرارت و ... پر شد، بدين ترتيب نه تنها در تخليه مهمانان هتل 
نقشي نداشت، بلكه بصورت يك دودكش غول آسا عمل نمود، دود، حرارت و 
شعله آتش را به طبقه هاي باال گسترش داد. برج از ديگر تجهيزات ايمني، از 
جمله سامانه خودكار كشف و اعالم آتش سوزي، شبكه خودكار آتش نشاني، 
ترتيب  بدين  بود.  بي بهره  نيز   ... و  اضطراري  روشنايي  دودبري،  تجهيزات 
همچنانكه در قبل ذكر شد، حادثه، مرگ 164 نفر و مجروحيت 63 نفر را 
به همراه داشت. يكي از قربانيان اين آتش سوزي )يكصد و شصت و دومين 
قرباني( ، سفير تايوان در سئول، يوسين – يونگ15 بود. وي بتنهايي در هتل 
زندگي مي كرد. براي 10 ساعت در هتل به دام افتاده بود و در چهارم ژانويه 
1972 در سن 64 سالگي در بيمارستان درگذشت. مقامات قضايي، هشت نفر 
را در ارتباط با فاجعه بازداشت كرد. پنج نفر از مديران و مسووالن هتل، دو تن 

از مقامات محلي و يك افسر آتش نشاني به اتهام سهل انگاري، ساخت و ساز 
نامناسب و ... بازداشت شدند.

4- آتش سوزي ساختمان آندریاس16
ساختمان آندرياس، يك برج 31 طبقه، در سال 1962 در شهر سائوپائولو 
برزيل ساخته شده بود، تا طبقه دهم اين بنا را پاركينگ،  فروشگاه، انبار و ... 
تشكيل مي داد،  از طبقه دهم تا سي و يكم به عنوان دفتركار مورد استفاده قرار 
مي گرفت. نزديك به ساعت چهار بعدازظهر روز 24 فوريه 1972 ساختمان 
دچار آتش سوزي شد )10( آتش سوزي از انبار مواد سوختني شروع شده و يكي 

از كاركنان فروشگاه از آن آگاه شده بود. 
اين برج از كمترين امكانات مهندسي حفاظت در برابر آتش سوزي برخوردار 
نبود. در طراحي و اجراي آن فضابندي يا حوزه بندي حريق17 صورت نگرفته 
بود. راه خروج اضطراري، ويژه فرار از حريق نداشت. به سامانه كشف و اعالم 

خطر آتش سوزي، شبكه بارنده )اسپريتكل( مجهز نبود و ... . 
نكته بعدي آماده نبودن افراد حاضر در بنا براي رويارويي با شرايط وقوع 
آتش سوزي بود. هيچگونه طرح واكنش در شرايط اضطراري18 وجود نداشت. 
آنها، اصول اوليه مقابله با آتش سوزي را نمي دانستند و در اين مورد آموزشي 
نديده بودند. با اين پيش زمينه عده اي از كاركنان فروشگاه به كمك وسايل 
موجود، به مقابله با آتش پرداختند. البته، به دليل آگاه نبودن از شيوه ي صحيح 
كار، مبارزه آنها ناموفق ماند. در يك عكس العمل اشتباه، شايد براي تخليه 
دود، پنجره ها را باز كردند، آتش گسترده تر شد و به سرعت طبقه هاي چهارم و 
پنجم را در بر گرفت. سپس از راه پوشش هاي قابل اشتعال سقف و همچنين 
راه پله، تا طبقه هفتم ادامه يافت. بدين ترتيب و بسيار سريع، آتش چهار طبقه 
باالي فروشگاه را طعمه خود كرد. سپس، طبقه به طبقه گسترش يافت، تا 
اينكه سراسر ساختمان را فرا گرفت. شعله از باالي برج زبانه مي كشيد. "تل 
آتش 4/5 متر عرض، بيش از 100 متر ارتفاع و دستكم 15 متر به داخل 

خيابان پيشروي كرده بود ")پيشين(.  
ساختمان،  داخل  افراد  از  هيچيك  ايمني  فرهنگ  بودن  پايين  علت  به 
همسايگان و يا رهگذران تا ساعت چهار و بيست دقيقه، بيش از بيست دقيقه 
بودند.  نداده  اطالع  آتش نشاني  به سازمان  را  آن  آتش سوزي  از وقوع  پس 
نخستين واحد آتش نشاني ساعت چهار و بيست و شش دقيقه به محل حادثه 
رسيد. در حاليكه آتش تمامي برج آندرياس را در برگرفته و غيرقابل كنترل 
با آتش سوزي كوشش  ابتداي مبارزه  بود. آتش نشانان به چابكي در همان 
كردند تا به كمك مانيتور خودرو آتش نشاني و فوران آب از سرايت آتش  به 
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ساختمانهاي پيرامون محل حادثه جلوگيري كنند. 
با  رويارويي  براي  الزم  آموزش  فاقد  اّما  هراسان،  و  نگران  شهروندان 
شرايط اضطراري، به خيابان ها آمده بودند. در نتيجه خيابانها مسدود شده و 
مانعي براي حضور فوري نيروهاي كمكي ايجاد شده بود. در ابتداي شروع 
داشتند. همچنانكه  در ساختمان حضور  نفر  يكهزار  به  نزديك  آتش سوزي 
برابر  در  محافظت  اصول  آندرياس  ساختمان  در  داده شد،  توضيح  قبل  در 
آتش سوزي رعايت نشده بود. عالئم و تابلوهاي مشخص كننده راه خروج 
از  و  را روشن نمي كرد  نداشت، هيچ چراغ اضطراري فضاي دودزده  وجود 
همه بدتر راه فرار و خروجي اضطراري پيش بيني نشده بود. با وجود تمام اين 
كاستيها و با مشكالت فراوان در همان ابتداي شروع حادثه عده اي موفق 
شدند به خيابان فرار كنند. اّما بقيه افراد حاضر در بنا، در دام حادثه بودند. 
آسانسورها از كار افتاده بود. تنها راه فرار، راه پله معمولي و طوالني ساختمان 
بود كه از بام تا زيرزمين ادامه داشت. در همان بدو شروع آتش سوزي يكي 
از درهاي ورودي اين راه پله در طبقه پنجم، بطور كامل از كار افتاد. حرارت و 
دود ناشي از حريق، فرار را مشكل كرده بود. جمعي از مردم به دام افتاده، به 
بام ساختمان رفتند و در آن پناه گرفتند. رفته، رفته نزديك به سيصد نفر در 
بام تجمع كردند كه در مربوط به آن بسته شد. گويا يكي از افراد حاضر در بام 
از بيم سنگين شدن و ريزش بام اين در را بسته بود. به همين دليل نزديك 
به دويست نفر در راه پله ساختمان زنداني شدند. هوايي پاك كه از پنجره هاي 
راه پله به آن وارد مي شد، اين افراد را زنده نگه داشته بود. اگر جهت وزش باد 
تغيير مي كرد، تمام افراد محبوس در راه پله در اثر استنشاق دود، گازهاي سمي 

و حرارت ناشي از آتش سوزي جان خود را از دست مي دادند. 
افراد آتش نشاني عمليات سختي را براي نجات اين افراد شروع كردند. از بام 
بناي مجاور، نردباني به پنجره راه پله در طبقه پانزدهم متصل شد. نردبانهاي 

موتوري اداره آتش نشاني به طبقه شانزدهم وصل شده بود. 
در طي سه ساعت عمليات نجات، آتش نشان ها افراد بسياري را بوسيله اين 
نردبانها نجات داده و به بيرون ساختمان انتقال دادند. شعبه بانكي در نزديكي 
ساختمان آندرياس به عنوان پايگاه اضطراري فوريت هاي پزشكي در نظر 
گرفته شده بود. عده زيادي از مجروحان و مصدومان حادثه در اين محل 
مورد مراقبت و مداوا قرار گرفتند. در حدود سيصد نفر كه در اثر استنشاق دود، 
شكستگي، بريدگي و ... مجروح شده بودند به ديگر مراكز درماني منتقل و 

تحت درمان قرار گرفتند.
مردمي كه به شرح باال در ساختمان به دام افتاده بودند، با نااميدي، ترس و 

وحشت شديدي روبرو بودند. چه بسا در اثر نااميدي و ترس با عكس العمل هاي 
اشتباه، مثل پرتاب خود به بيرون، جان خود و ديگران را با خطر روبرو سازند. 
تنها راه براي نجات آنها، استفاده از بالگرد بود. اّما بالگردهاي نيروي هوايي 

برزيل در محل نبودند )پيشين(. 
در  يافت.  محلي  فرودگاه  در  را  بالگرد  فروند  دو  نجات  عمليات  فرمانده 
ساعت پنج و پانزده دقيقه از شدت آتش كاسته شده بود. در نتيجه بالگردهاي 
مي توانستند به ساختمان نزديك شوند. در نخستين اقدام، مردم وحشت زده 
با مشاهده بالگرد، به محل فرود آن حمله ور شده و سعي كردند آن را پايين 
بكشند. خلبان براي دوري از هر سانحه اي اوج گرفت. سه نفر آتش نشان به 
داخل بالگرد دوم رفته و مردم را توجيه و آرام كردند. در ادامه، از بالگردهاي 
بيشتري استفاده شد. پس از باز كردن در بام، آتش نشان ها با عده زيادي از 
روبرو شدند كه بيشتر آنها در اثر فشارهاي وارده مجروح شده بودند. اينها را 
نيز به بام انتقال داده و به نوبت به پايين فرستادند.در چهار ساعت عمليات 
نجات و امداد هوايي، 350 نفر نجات يافتند. در مجموع يازده فروند بالگرد بكار 
گرفته شد. عمليات اطفاي كامل آتش در سراسر شب ادامه داشت. شوربختانه، 
عالوه بر سيصد مجروح، حادثه شانزده نفر كشته نيز ببار آورد. "دو نفر در 
طبقه بيستم زنداني شده و جان باختند. دختر جواني پيش از رسيدن نردبان 
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آتش نشاني، در كوشش بي فايده و حين پريدن به ساختمان مجاور سقوط كرد 
و كشته شد. چهار قرباني ديگر در اثر پريدن يا سقوط جان باختند. يك نفر بر 
اثر سكته قلبي و در حاليكه روي نردبان بود، درگذشت. يك نفر نيز كه دچار 

آسيب استنشاقي شده بود، در بيمارستان جان باخت." )همان(
اين حادثه وحشتناكي بود، اّما گويا آتش سوزي بدتري در كمين ساختمان 

ديگري از بلندمرتبه هاي شهر سائوپائولو بود. 
5- جهنم در جوالما19: 

جوالما ساختماني 25 طبقه، در سال 1972 روبروي شهرداري سائوپائولو 
احداث شده بود. اين بنا از بتن مسلح ساخته شده و در تقاطع دو خيابان اصلي 
قرار داشت. به علت شكل زمين مربوطه طراحي ويژه اي داشت. بناي اصلي از 
دو بال شمالي و جنوبي تشكيل شده در بين آنها كريدور آسانسورها و راه پله 
قرار داشت. تنها راه آمد و شد به ساختمان همين يك راه پله و چهار آسانسور 
بود. براي هر دو بام شمالي و جنوبي، كه بطور جدا از هم احداث شده بودند 
سقف موقت در نظر گرفته شده بود. اين سقفهاي موقت از بلوك سيماني 
پوشيده شده بوسيله قير عايق سازي و با موزاييك پوشيده شده بود. گويا مالك 
به آن اضافه كند )10(.  آينده اشكوبهاي ديگري  ساختمان مي خواست در 
پانل هايي كه روي آن سيمان شده بود، نماي ساختمان را تشكيل مي داد. 
روي اين نما پنجره هاي آلومينيومي نصب شده بود. ساختمان كاربري اداري 
داشت و هزار نفر كارمند يك شركت سرمايه گذاري در آن كار مي كردند. دو 

طبقه اول ساختمان پاركينگ بود و پانزده طبقه بعدي دفتركار بود. در روز 
اول فوريه سال 1974 بر اثر نقص سيستم برق، جوالما دچار آتش سوزي شد. 
دستگاه تهويه مطبوعي كه به پنجره اي در طبقه دوازدهم نصب شده بود، 
مي بايست با مداري مستقل به شبكه برق ساختمان وصل مي شد. اما به علت 
كمبود لوازم مورد نياز، به اين نكته مهم توجه نشده بود. در نتيجه كاركرد اين 
وسيله پرمصرف برقي باعث گرم شدن سيم كشي مربوطه، اتصال كوتاه و در 

پي آن، آتش سوزي شده سپس، آتش به سرعت گسترش يافت. 
اگرچه به ظاهر ساختمان جوالما در برابر آتش سوزي مقاوم بود، اّما مثل 
بسياري ساختمانهاي مشابه انباشته از مواد قابل اشتعال بود. جداسازي اتاق ها 
با پارتيشن هاي چوبي انجام گرفته بود. مبلمان، ميزهاي كار، قفسه ها و ... 
همگي قابل اشتعال بود. پرده ها، موكت ها و ... همگي حجم زيادي از مواد 
طبقه  در  آتش سوزي  هنگاميكه  علت  اين  به  مي داد.  تشكيل  را  سوختني 

دوازدهم شروع شد بسرعت به سمت باال گسترش يافت.
در ساعت هشت و پانزده دقيقه صبح آتش سوزي مشاهده شد. در ساختمان 
هيچ ردياب آتشی20 نصب نبود و سامانه اعالم خطر آتش سوزي21 نداشت. به 
علت پايين بودن فرهنگ ايمني اين حادثه نيز با تأخير بسيار به آتش نشاني 
اطالع داده شد. همسايه ها پانزده دقيقه بعد با آتش نشاني تماس گرفته و از 
آنها كمك خواستند. اولين واحد آتش نشاني ساعت نه و ده دقيقه به محل 
حادثه رسيده و بالفاصله تقاضاي نيروي كمكي نمود. اّما واحدهاي كمكي نيز 
به علت راه بند و تراكم ترافيك صبحگاهي ساعت نه و سي دقيقه به محل 

حادثه رسيدند. 
مهندسي  الزامات  ديگر  نداشت،  آبپاش سقفي22  ساختمان شبكه خودكار 
محافظت در برابر آتش سوزي نيز در آن رعايت نشده بود. بنابراين در اين 
فاصله آتش به تقريب به بام ساختمان رسيده بود )پيشين(. در كمتر از يك 
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ساعت آتش سوزي چهارده طبقه فوقاني ساختمان را در برگرفته بود. اكنون 
آتش در هر دو طرف ساختمان، رو به باال زبانه كشيد )همان(. سيصد نفر 
نردبان موتوري و يك سكوي  آتش نشان، دوازده كاميون آتش نشاني، سه 
آتش سوزي سهمگين  اين  با  و  داشتند  حادثه حضور  در محل  هيدروليكي 

مبارزه مي كردند. 
ساختمان "راه خروج اضطراري" نداشت. در بدو شروع آتش سوزي ششصد 
نفر در ساختمان حضور داشتند. سيصد نفر از اين افراد بوسيله آسانسور از 
ساختمان خارج شدند. الزم به تذكر است در حوادث آتش سوزي ساختمانهاي 
بلندمرتبه استفاده از آسانسور براي خروج از بنا به هيچ وجه مناسب و ايمن 
نيست. زيرا چه بسيا بجاي وسيله نجات، خود به يك تله مرگ تبديل گردد. 
اّما در اين حادثه وخيم و با توجه به فقدان راه خروج اضطراري چهار مأمور 
آسانسور با فداكاري تمام طي چندبار هدايت آسانسورها جمعي از افراد گرفتار 
را نجات داده و از ساختمان خارج كردند. اّما دود و حرارت شديد، مانع كار آنها 

شد و اين راه نجات، البته بسيار خطرناك نيز مسدود گرديد. 
براي آن دسته از مردم گرفتار شد، در ساختمان بنا هيچ امكانات ايمني 
نداشت. عده اي از اين افراد نگون بخت به اميد نجات بوسيله بالگرد، به بام 
ساختمان رفتند. اينها با آگاهي از نجات افراد در حادثه آتش سوزي دو سال 
قبل ساختمان آندرياس تصور مي كردند، بالگرد آنها را نيز نجات مي دهد. اما 
اين امر ميسر نشد. زيرا در ساختمان جوالما، بام سطح باز و وسيع مورد نياز 
فرود بالگرد را نداشت. نكته بعدي حرارت و دود غليظ بود كه از نزديك شدن 
بالگرد به ساختمان جلوگيري مي كرد. نكته ديگر آنكه نجات بوسيله بالگرد در 

بهترين حالت نيز پس از فرو نشاندن آتش قابل انجام است. 
به هر ترتيب از يكصد و هفتاد نفري كه به اميد نجات به بام ساختمان رفته 
بودند، فقط هشتاد و يك نفر نجات يافتند، شصت نفر آنها جان باختند. در 
اين حادثه نيز افراد حاضر در ساختمان از نحوه صحيح رويارويي با شرايط 
بنابراين با عكس العملهاي اشتباه جان  اضطراري آتش سوزي بيخبر بودند. 
خود را بيشتر در معرض خطر قرار مي دادند. براي نمونه، عده اي از بالكن ها 
طبقه به طبقه پايين مي آمدند تا خود را در طبقه پانزدهم به نردبان آتش نشاني 

رسانده و نجات يابند. 
باز  با  تا  رفتند  به حمام  اشتباه  به  از حرارت،  بودن  امان  براي در  عده اي 
كردن دوش آب از حرارت آتش در امان باشند،  اّما در اثر تنفس دود همگي 
خفه شدند. عده اي بر اثر خستگي جسمي و روحي، خونسردي و تسلط بر 
اعصابشان را از دست داده و خود را به پايين پرتاب مي كردند. در نتيجه، در اثر 

برخورد با زمين بطرز دلخراشي جان مي سپردند. كسانيكه در پايين ساختمان 
بودند با اشاره افراد آتش نشاني بوسيله بلندگو و حتي با نوشتن روي پارچه 
مردم نااميد گرفتار در ساختمان را به خونسردي و توقف در جاي خود دعوت 
مي كردند، اّما آنها همچنان به پايين مي پريدند. بدين ترتيب چهل نفر جان 
خود را از دست دادند. نكته تأسف بار آنكه، سي نفر از آنها پس از خاموش 

شدن آتش خود را به پايين پرتاب كردند.
باقيمانده در ساختمان و  افراد  پس از خاموش شدن آتش، نجات تمامي 
جستجوي دقيق بنا، مشخص شد در اين آتش سوزي مهيب، در كمتر از دو 

ساعت يكصد و هفتاد و نه نفر جان خود را از دست داده اند. 
6- آتش سوزي عمدي هتل دو پونت پالزا24:

دو پونت پالزا در سال 1963 با نام پورتوريكو-شرايتون25 در شهر سن خوان 
كشور پورتوريكو افتتاح شد. هتل مزبور يك برج 17 طبقه با 423 اتاق مهمان، 
سالن هاي متعدد و ... بود. تا سال 1980 بوسيله شركت هتل شرايتون اداره 
مي گرديد. اين زمان قبل از زماني است كه شرايتون، رعايت قوانين ايمني در 
برابر آتش سوزي را در هتل هايش، در سراسر جهان الزامي كرده بود. همچنين 
قبل از تاريخي است كه در پي آتش سوزيهاي پي در پي در هتل ها، الزامات 
ملي ايمني از آتش سوزي26 در سال 1990 به تصويب رسيد. البته، در سال 
1985 هتل دو پونت پالزا بوسيله اداره آتش نشاني محلي مورد بازرسي قرار 
گرفته بود و كاستي هاي سامانه ايمني آن از جمله خرابي تجهيزات، فقدان 
طرح تخليه اضطراري گوشزد شده بود. اّما در اين گزارش از نبود سامانه بارنده 

آتش نشاني انتقاد شده بود )11(.
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در سال 1986 اختالف هايي ميان مديريت و كاركنان هتل رخ داد. سپس 
اختالف ها كه شرح آن از حوصله اين نوشتار خارج است، باال گرفت. تا آنجا 
كه كاركنان معترض تصميم گرفتند به مهمانان هتل بفهمانند كه اقامت در 
آنجا صالح نيست. بدين منظور يكي از بدترين اقدامات يعني آتش سوزي 
عمدي، بقصد ترساندن مهمانان هتل را انتخاب كردند. پس از اين، در يك 

هفته سه مورد آتش سوزي كوچك در هتل مشاهده شد )پيشين(.
مديريت هتل به جاي تصميمات اساسي، سي نفر نيروي محافظتي استخدام 
كرد. در دسامبر 1986 )آذر ماه 1365 خورشيدي( اتحاديه كاركنان در يكي 
از سالنهاي هتل جلسه اي را برگزار كرد. نزديك ساعت پانزده )3 بعدازظهر( 
يكصد و بيست و پنج نفر از اعضاي حاضر در جلسه راي دادند كه از نيمه 
شب اعتصابي را شروع كنند. آنچنانكه برآورد شده بود، در آن هنگام هتل در 
اوج شلوغي نهصد تا هزار مهمان داشت. نزديك ساعت پانزده و سي دقيقه 
سه نفر از اعضاي اتحاديه، در يك اقدام نابخردانه سه قوطي محتوي يك 
مايع قابل اشتعال كه براي جال دادن بعضي ظروف بكار مي رفت را باز كرده 
و در يك انبار قرار دادند، اين انبار در طبقه اول كنار سالني كه جلسه كارگران 
در آن برگزار شده بود قرار داشت، انبار از مبلمانهايي كه بتازگي خريداري 

شده پر بود. 
هنگاميكه برخي از سازمان دهندگان جلسه، بي خبر از آنچه قرار است رخ 
دهد، بحث خود را به بيرون جلسه آورده بودند، آن سه نفر مايع قابل اشتعال 
را آتش زدند. آتش به سرعت مبلمان هاي انبار شده را مشتعل كرد. شعله وري 

اين اقالم، آتش سوزي شديد و خارج از كنترلي را ايجاد كرد.
بعد از سرايت آتش به اتاق جلسه و ُگر گرفتن27 آن )كه با حالتي انفجار 

آميز صورت گرفت( گازهاي فوق العاده داغ شعله هاي آتش از راه پله اصلي 
براي  باز دستگاهي كه  از طريق درهاي  آورد.  به سمت البي هتل هجوم 
تخليه دود سيگار بكار مي رفت، به كازينو وارد شد و سراسر آنجا را فرا گرفت. 
برآورد شد كه در آن هنگام بيش از يكصد و پنجاه ميهمان در سالن حضور 
ببار آمد. چند ماه قبل  اين سالن  تلفات آتش سوزي در  از  داشتند. بسياري 
خروج  درب هاي  سرقت  از  جلوگيري  براي  هتل  مديريت  آتش سوزي،  از 
اضطراري را قفل كرده بود، بنابراين استفاده از آنها براي خروج امكانپذير نبود. 
دربهاي تنها راه خروج باقي مانده، به سمت داخل باز مي شد، مردم به آن 
فشار مي آوردند، اّما بديهي است در باز نمي شد. در طبقات باال، عده اي در 
اثر استنشاق دود كشته شدند. تعدادي بقصد فرار سوار آسانسور شدند تا به 
طبقه همكف برسند، اّما با توقف آسانسور در طبقه همكف و باز شدن درب 
آن به كانون آتش رفتند. عده اي توانستند خود را به بام هتل برسانند با خوش 
شانسي تمام، بالگرد امداد توانست آنها را به محل امني منتقل كند. سازمان 
آتش نشاني پورتوريكو ساعت پانزده و چهل دقيقه از وقوع حريق آگاه شده 
تعداد سيزده كاميون آتش نشاني يكصد نفر آتش نشان و سي و پنج آمبوالنس 
در محل حادثه حضور يافتند. پس از سه ساعت تالش سخت آتش نشانان، 
سرانجام آتش خاموش شد. اگرچه دود سياه آن، در سراسر شب ادامه داشت. 
در اين حادثه نود و شش نفر تلفات ببار آمد. بيشتر آنها در اثر سوختگي جان 
باختند. يكصد و چهل نفر نيز مجروح شدند. بر اساس تحقيقي كه بوسيله اداره 
ايمني و سالمت حرفه اي آمريكا28 صورت گرفت و بيست و پنج نقص ايمني 

در هتل ديده شد، از جمله كمبود درب خروج اضطراري.
سه نفر آتش افروز دستگير و به زندان طوالني و مديران هتل به پرداخت 

جزاي نقدي سنگين محكوم شدند)همان(.  
7- آتش سوزي ساختمان گارلي29:

بدترين آتش سوزي ساختماني زمان صلح هنگ كنگ در ساختمان شانزده 
طبقه گارلي رخ داده است.  اين ساختمان تجاري در سال 1975 ساخته شد. 
در آن زمان هنوز قانوني كه ساختمانهاي تجاري را ملزم به نصب سامانه 
بارنده آتش نشاني مي كند، تصويب نشده بود. در تاريخ 20 نوامبر 1996 اين 
ساختمان دچار آتش سوزي شديدي شد. در نتيجه اين حريق چهل و يك نفر 

كشته و هشتاد و يك نفر مجروح شدند )12(.
بود  قرار  از جمله  بود.  داخلي  بازسازي  در دست  تاريخ ساختمان  آن  در   
آسانسورهاي جديدي نصب شود. ساختمان دو آسانسور داشت. كابين هاي 
جنس  از  داربست  آسانسور  شفت  داخل  و  شده  خارج  شفت ها  از  آسانسور 
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خيزران )بامبو( جاسازي شده بود. درهاي آسانسور از نوع مقاوم در برابر آتش 
و  تابيده  آسانسور  داخل شفت  به  نور  تا  بودند  كرده  خارج  نيز  را  آنها  بود، 
جوشكاري بخوبي انجام گيرد. به عنوان يك راه حل موقت و براي اجتناب از 
سقوط افراد به داخل چاه آسانسور روزنه هاي ايجاد شده با ديواره اي از الوار 

چوبي مسدود شدند )13(.
از آنجاييكه جوشكاري بطور معمول دود توليد مي كند و اين دود ردياب هاي 
آتش را فعال كرده و آژير خطر بصدا در مي آمد. از اين جهت كاركنان شركت 
واقع در سه طبقه پايين ساختمان با پالستيك آژير خطر را پوشانده بودند تا 

صداي آن كاهش يابد.
دستگاه  با  ساختماني  نامه هاي  آيين  خالف  بر  كارگران  حادثه،  روز  در 
جوشكاري مشغول قطع فلز بودند. مقداري از مواد مذاب ناشي از كار آنها 
در طبقه سيزدهم به روي داربست هاي طبقه دوم پاشيده شده و آن ها را به 

آتش كشيده بود. 
در ابتدا هيچكس به دود ناشي از آتش سوزي توجه نكرده زيرا آن را دود 
طبيعي ناشي از جوشكاري تصور مي كردند. تا آنكه يكي از كارگران جوشكار 
شعله آتش را ديد و به آتش نشاني اطالع داد. يك دقيقه بعد يك دستيار 
دندانپزشك در طبقه سيزدهم متوجه تراكم دود در راهرو آن طبقه شد وي نيز 
با اداره آتش نشاني تماس گرفت و اعالم وضعيت اضطراري نمود. هنگاميكه 
نيروهاي آتش نشاني به محل حادثه رسيدند،  كمتر از ده دقيقه از وقوع حريق 
كه در هنگام وقوع چندان شديد نبود مي گذشت، اّما وجود مقدار قابل توجه 
بامبو، همچنين شفت بدون در آسانسور كه همچون دودكش عمل مي كرد، 
آتش را به شدت افروخته بود. با مشتعل شدن داربست ساخته شده از خيزران، 
آتش به شكل قارچ در چاله آسانسور، گسترش يافت. در مواجهه شعله هاي 
آتش با ديواره هاي چوبي مسدود كننده ورودي آسانسورها اين ديواره ها به 
سرعت مشتعل شده و فروريخت. در نتيجه آتش به داخل طبقات 13، 14، 
15 نفوذ كرد. زماني كه مردم گرفتار در ساختمان به منظور استمداد پنجره ها 
را باز نمودند، با هجوم ناگهاني هوا به شعله هاي آتش پديده فلش آور30 ايجاد 

شد )13(. 
چهل خودرو آتش نشاني و بيش از دويست آتش نشان در محل حادثه مستقر 
بوده و مشغول عمليات نجات افراد به دام افتاده در ساختمان و فرونشاندن 

آتش بودند.
عده اي از افراد داخل ساختمان به بام آمدند. يك فروند بالگرد از نوع يو. اچ-

60 بالك هاوك 31 براي نجات آنها به بام ساختمان نزديك شد. باد ناشي از 

ملخ بالگرد، آتش را افروخته تر كرد، بنابراين 
بالگرد به سرعت محل را ترك نمود. در 

حاليكه تنها چهار نفر را نجات داده بود. 
آتش نشان ها به سختي در حال مبارزه با 
آتش بودند. چهار دستگاه نردبان موتوري 
در اطراف ساختمان مستقر شده بود. به هر 
ترتيب پس از 20 ساعت آتش سوزي بطور 
كامل خاموش شد. در حاليكه در مجموع 
چهل نفر جان خود را از دست داده بودند. 

يكي از مجروحين چند ماه بعد در بيمارستان درگذشت وي هرگز از كماي 
ناشي از آتش سوزي بيرون نيامد. در نتيجه جمع درگذشتگان حادثه به چهل 
و يك نفر رسيد. هشتاد نفر، از جمله چهارده آتش نشان نيز مجروح شدند. 

پيرامون علت و علل وقوع اين فاجعه تحقيقاتي صورت گرفت.
8- آتش  در سوئیس هتل زوریخ 33

اين هتل در قبل، هتل اينترنشنال زوريخ34 ناميده مي شد. مكانيابي مناسب 
اين هتل زيبا، باعث شده تا مورد اقبال مسافران شهر زوريخ كشور سوئيس 
باشد. هتل به تقريب در مركز شهر، ميانه راه فرودگاه است. درست روبروي 
ايستگاه قطار واقع شده، با پنج دقيقه پياده روي مي توان به قطار دسترسي 
فاصله  پياده روي  دقيقه  ده  فقط  سوئيسي  نمايشگاههاي  محل  تا  داشت. 
آن  در  دارند  تمايل   ... گردشگران،   بازرگانان،  از  بسياري  نظر  اين  از  دارد. 
اقامت كنند. هتل پنج ستاره يك برج 85 متري با 350 اتاق مهمان، بعالوه 
رستوران، فروشگاه و ... است. در طبقه 32 آن استخر آبگرم با چشم انداز وسيع 
احداث گرديده )14(. هتل در سال 1972 ساخته شده است. در روز 14 فوريه 
1988 )25 بهمن 1366خورشيدي( اشتباه يكي از كاركنان هتل باعث وقوع 
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آتش سوزي شديدي در اين هتل شد )13( كارگر مزبور براي سوختگيري يك 
بخاري قابل حمل و نقل كه در رستوران هتل قرار داشت، به اشتباه سوخت 
چراغ الكلي گرم نگاهداشتن غذا بكار برد. بديهي است به مجرد ريخته شدن 
اين سوخت در بخاري، بخاري مزبور به حالتي شبيه به انفجار مشتعل شد 

.)15(
پانوراما گريل  نام  با  رستوراني  داد.  رخ  آتش سوزي شديدي  ترتيب  بدين 
كه در طبقه 31 واقع شده )16( با يك نوع كفپوش قابل اشتعال فرش شده 
بود. شعله وري اين كفپوش عاملي براي گسترش حريق شد. هنگام وقوع 
آتش سوزي 30 نفر در رستوران و نزديك به 180 نفر در هتل بودند )پيشين(. 
شاهدان عيني گفتند لحظه اي بعد از وقوع آتش سوزي، آژير خطر بصدا درآمد 

)همان(.
محل  در  سرعت  به  زوريخ  آتش نشاني  افراد  از  نفر  يكصد  به  نزديك 
حادثه حاضر شدند. رييس اداره آتش نشاني اعالم كرده بود كه اين يكي از 
جدي ترين آتش سوزيهاي سالهاي اخير است. آتش نشانان ابتدا عمليات تخليه 
مهمانان هتل را آغاز كردند، همزمان اطفاي حريق نيز انجام مي شد. متأسفانه 
آسانسور ويژه آتش نشاني هتل دچار نقص فني بود و كار نمي كرد. آتش نشانان 
با چابكي ابزار تجهيزات و وسايل خود را بصورت دستي و از طريق راه پله به 

طبقه حريق زده رساندند. 
آتش سوزي پس از دو ساعت تالش جانانه آتش نشانان خاموش شد. در 
حاليكه 6 نفر كشته شده بودند و يك آتش نشان به علت شكايت تنفسي 

بستري شد )15(
اگرچه رستوران به شبكه بارنده آتش نشاني مجهز نبود، اّما ساير امكانات 
مثل اعالم خطر به موقع در دسترس بودن راه خروج اضطراري و ... باعث شد 

تا حادثه با تلفات به نسبت كمي پايان يابد. 

9- آتش سوزي مجتمع آپارتماني شانگهاي: 
در 20 نوامبر سال 2010 )29 آبان 1389 خورشيدي( يك ساختمان 28 
طبقه در شهر شانگهاي چين طعمه آتش شد. اين آتش سوزي دستكم پنجاه 
و هشت كشته و هفتاد مجروح برجاي گذاشت )در يك مأخذ تعداد مجروحين 
حادثه 120 نفر ذكر شده است( تحقيقات نشان داد كه اين آتش سوزي نيز 
در اثر عدم رعايت نكات ايمني هنگام جوشكاري رخ داده بود )17( انجام 
را نداشت، ريزش جرقه هاي  جوشكاري بوسيله فردي كه مجوزهاي الزم 
آتش  كرد. گسترش  مشتعل  را  آنها  داربستها  روي  به  از جوشكاري  ناشي 
مجتمع آپارتماني را به آتش كشيد. اين برج در سال 1997 ساخته شده بود. 
نوامبر  پانزدهم  وقت محلي(  )به  دقيقه  پانزده  و  دو  در ساعت  آتش سوزي 
2010 از پيرامون طبقه دهم شروع شد. همچنانكه در باال اشاره شد آتش 
داربستهاي چوبي پيرامون ساختمان را مشتعل كرد، به سرعت گسترش يافت 
و برج پانصد آپارتماني را بكام خود فرو برد. دود ناشي از وقوع آتش سوزي 
از كيلومترها دورتر ديده مي شد. در مجموع پرسنل 25 ايستگاه آتش نشاني 
با بيش از 100 دستگاه خودرو آتش نشاني و ديگر تجهيزات امداد و نجات 
در محل حادثه حاضر شدند. رساندن آب آتش نشاني به باالي برج 85 متري 
بواقع كار بسيار مشكلي بود. آتش نشانان در همان بدو حادثه يكصد نفر از 
ساكنان برج را نجات دادند. سه بالگرد براي كمك به عمليات امداد و نجات 

غليظ  دود  اّما  شدند.  فراخوانده 
ناشي از آتش مانع كار آنها شد 
)پيشين( بخش فوقاني ساختمان 
آتش نشانان  دسترس  از  خارج 
يك  باالي  در  آتش نشانان  بود. 
محل  نزديكي  در  ساختمان، 
حريق  اطفاي  لوله  چند  حادثه، 
مستقر كردند، از آن محل حمله 
قدرتمندي براي سركوب آتش در 
اين قسمت از برج محروقه آغاز 
شد. تالش آنها به نتيجه رسيد و 
نيز  برج  باالي  قسمت  در  آتش 
تحت كنترل در آمد. آتش نشانان 
آتش نشاني  عمليات  با  همزمان 
بويژه عمليات تخليه ساكنان برج 
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و امدادرساني به مصدومين و مجروحين نيز با چابكي ادامه دادند. مصدومين 
به بيمارستانها اعزام مي شدند. محلهايي نيز براي استقرار و اسكان مردمي كه 
خانه و زندگي خود را از دست داده بودند، در نظر گرفته شده بود، از جمله يك 
مدرسه و يك ورزشگاه. سرانجام در ساعت هجده و سي دقيقه )بوقت محلي( 
بيش از چهار ساعت پس از شروع آتش سوزي، مبارزه آتش نشانان نتيجه داد 
و آتش خاموش شد. اكنون نوبت بررسي خسارات و تلفات بود. نزديك به 
چهارصد و چهل نفر در اين برج زندگي مي كردند. بيشتر آنها معلم بازنشسته 
بودند. همچنانكه در ابتدا ذكر شد آمار رسمي مجروحين حادثه 70 نفر بود. 
براساس گزارش اوليه محدوده سني مجروحين بين 3 تا 85 سال بود. بيشتر 
مجروحين )64/5%( بيش از 50 سال سن داشتند. كم سن ترين قرباني حادثه 

16 ماهه بود )پيشين(.
يك مأمور آتش نشاني گفت، 57 نفر از 58 قرباني آتش سوزي در داخل 
ساختمان جان سپرده بودند. 26 جسد با آزمايش دي. ان. اي شناسايي شدند. 
پزشك بيمارستاني كه 20 نفر از مجروحين حادثه در آن بستري بودند، بيان 
كرد كه اين مجروحين بر اثر استنشاق دود، دچار خفگي شده اند. پيرامون 
جوانب مختلف اين فاجعه تحقيقات وسيعي صورت گرفت. ساكنان جان بدر 
برده برج، به بازرسان چنين بيان كردند در توجه به الزامات ايمني در برابر 
آتش سوزي سهل انگاري صورت گرفته بود. عليرغم وجود داربست از جنس 
خيزران )بامبو( و توري پالستيكي در پيرامون ساختمان، كارگران موارد ايمني 
را رعايت نمي كردند. براي نمونه سيگار مي كشيدند و آتش سيگار )ته سيگار( 
را به اطراف پرتاب مي نمودند. كارگران جوشكار، الزامات ايمني كار خود را 
رعايت نمي كردند. گروهي از آنها، بطور اساسي مجوزهاي الزم را نداشتند. 
براي عايق سازي  بازداشت شدند.  مقامات ذي ربط  بوسيله  آنها  از  گروهي 
نماي ساختمان از يك نوع ماده پلي مري بشدت آتشگير استفاده شده بود. 
همين مسأله باعث شد كه حريق پس از وقوع به سرعت به ديگر طبقات 

گسترش يابد. 
بود.  آتش سوزي  برابر  در  محافظت  امكانات  و  تجهيزات  فاقد  ساختمان 
مقامات،  از  يكي  نداشت.  )آبفشان(  آتش نشاني  بارنده  شبكه  نمونه  بعنوان 
نظارت ضعيف بر ساخت و سازهاي شهري را يكي از علتهاي اين فاجعه 
اعالم كرد. سه كارمند دولتي به اتهام سوءاستفاده از قدرت و صدور مجوز 
غيرقانوني براي ساخت و ساز بازداشت شدند )همان(. به خانواده قربانيان اين 

حادثه غرامت پرداخت شد. 
10- آتش سوزي کارخانه تازرین مد 35: 

كشور  پايتخت  داكا،  حومه  آشوليا،  منطقه  در  سال 2009  در  مد  تازرين 
بنگالدش افتتاح گرديد. اين كارخانه يك ساختمان 9 طبقه بود كه 1630 نفر 
در آن كار مي كردند. توليد پيراهن، انواع تي شرت، كت و ... پيشه آنها بود. 
كارخانه بخشي از يك شركت صادركننده عمده پوشاك به اياالت متحده، 

آلمان،  فرانسه،  ايتاليا و هلند است )18(.
در آن تاريخ بنگالدش با داشتن چهار هزار و پانصد كارخانه توليد پوشاك، 
دومين صادركنند لباس در جهان پس از چين محسوب مي شد )19( متاسفانه 
آنچه در اين ميان فراموش شده بود،  حفاظت و ايمني كار از جمله محافظت 

در برابر آتش بود.
بدين ترتيب در 24 نوامبر 2012 كارخانه تازرين مد دچار آتش سوزي شد. 
بر اساس گزارش ها از سال 2006 تا آن هنگام دستكم پانصد نفر در حوادث 
مربوط به كار در كارخانه هاي توليد پوشاك جان خود را از دست داده بودند 

)همان(. 
 200 از  بيش  و  كشته   117 دستكم  نيز  مد  تازرين  كارخانه  آتش سوزي 
مجروح بجا گذاشت همچنين خسارت مالي فراواني ببار آورد. صنعت توليد 
پوشاك بنگالدش به سختي مورد انتقاد قرار گرفت، خريداران ورود پوشاك از 
اين كشور را متوقف كردند. در نتيجه با زيانهاي اقتصاد هنگفت، يكبار ديگر 

مشخص شد اقتصاد بدون حفاظت آب در غربال است )20(.
نوامبر 2012 )4 آذر 1391  آتش سوزي در ساعت 7 صبح روز شنبه 24 
باعث  الكتريكي  كوتاه  اتصال  زياد،  احتمال  به   .)21( داد  رخ  خورشيدي( 
وقوع آتش سوزي شد. اگرچه يكي از مسؤوالن بلندپايه وقت اعالم كرد به 

آتش سوزي عمدي مشكوك است )18(.
همچنانكه در قبل ذكر شد، كارخانه يك ساختمان 9 طبقه بود،  و مشابه 
مهندسي  اصول  از  هيچيك  كشور  آن  پوشاك  صنعت  كارخانه هاي  ديگر 
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محافظت در برابر آتش سوزي در آن رعايت نشده بود. آتش از طبقه همكف 
گسترش  سرعت  به  نخ  و  پارچه  زيادي  مقدار  وجود  علت  به  شد.  شروع 
پيدا كرد، از آنجاييكه هيچ تدبير ايمني در سر راه آن پيش بيني نشده بود، 
برق آسا به طبقه هاي باال سرايت كرد. حجم مواد قابل اشتعال آنچنان بود كه 
آتش سوزي پس از 17 ساعت تالش آتش نشانان خاموش شد. در اين مدت 
ساختمان هيچ امكان ايمني براي نجات كارگران نداشت. كارگران شاغل در 
كارخانه در دام آتش بودند. بويژه عدم وجود راه فرار اضطراري يك چالش 
واقعي بود. خروجي هاي باريك امكان فرار سريع و به موقع را از آنها گرفته 
بود. پس از پايان آتش، بيشتر قربانيان حادثه دستكم 69 جسد در طبقه دوم 
مشاهده شد دوازده نفر قرباني عكس العمل اشتباه پرش از پنجره ها به قصد 
فرار شدند. عده اي از آنها به دليل جراحت شديد در بيمارستان درگذشتند. سه 
راه پله ساختمان كه از طبقه همكف به طبقه هاي باال ادامه داشتند، به علت 
اثر دود،  بند در  نبودن و فقدان در آتش  ايمني، دودبند  فقدان خصوصيات 
حرارت و شعله به سرعت غيرقابل استفاده شدند. خوش  شانس ترين كارگران 
آنها بودند كه به بام ساختمان رفته و از آنجا نجات داده شدند. كارخانه به 
اضطراري  و هيچ چراغ  نبود  آبپاش خودكار، مجهز  بارنده،  از جمله  شبكه 
مسيرهاي دودزده را روشن نمي كرد. قربانيان حادثه آنچنان سوختند كه براي 
شناسايي آنها از آزمايش دي. ان. اي استفاده شد ) اين آزمايش شش ماه به 
درازا كشيد(. بر اساس اظهار پزشكي قانوني، قربانيان حادثه قبل از سوختگي 
به علت خفگي ناشي از استنشاق دود جان سپرده بودند. همچنانكه در ابتداي 
مطلب ذكر شد، آتش سوزي دستكم 117 نفر )124 نفر هم ذكر شده( كشته 
و 200 مجروح بجا گذاشت )18(. پس از آتش سوزي صاحب كارخانه و سه 

سرپرست كارخانه، مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند.
نتیجه:

بلند مرتبه سازي ميل و آرزوي بشري بود يا ضرورت و اجبار شهرنشيني، 
واقعيتي است كه از اواخر قرن نوزدهم ميالدي آغاز شد. در قرن بيستم با 
پيشرفت فناوري بر ارتفاع بلندمرتبه ها افزوده شد. بدين ترتيب برج هايي با 
انواع و اقسام كاربري اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و ... سر بر 
آسمان كشيد. اّما از همان ابتداي بلندمرتبه سازي آشكار شد كه ارتفاع مي تواند 
خسارتهاي جاني و مالي سوانح، بويژه آتش سوزي را به شكل بدي افزايش 

دهد. در مورد آتش سوزي، ارتفاع چالشي است براي؛ 
• فرار سريع، صحيح و ايمن افراد حاضر در بنا

• عمليات اطفايي نيروهاي آتش نشاني 

اين چالش ها،  متاسفانه در حريق هاي دلخراش بناهاي بلندمرتبه، در بازه 
زماني ياد شده، بوضوح مشاهده شد. آتش سوزيهايي كه چنانچه قرار باشد، 

فهرستي از آنها ارائه شود، سياهه بلند بااليي پديد خواهد آمد.
شد.  داده  شرح  كوتاهي  به  فجايع  اين  از  مورد  ده  گذشته،  صفحات  در 
درسهاي آموخته شده از اين آتش سوزيها، بدون هيچ چون و چرايي رعايت 
اصول علم مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي در بناهاي بلندمرتبه را 
استانداردهاي  نكردن  رعايت  بناها  اين  ساختن  هنگام  در  مي سازد.  الزامي 
ايمني و نبود سيستم كشف و اعالم و اطفاء حريق يا خاموش كننده )همانند 
شبكه بارنده يا ساير انواع خاموش  كننده كه مي تواند آتش را در نطفه خاموش 
كند( و عدم آموزش فرهنگ ايمني و خطاهاي انساني به سادگي جان چندين 

نفر را مي گيرند. 
از ميانه هاي قرن نوزدهم ميالدي نياز به علم جديدي بنام محافظت در برابر 
آتش سوزي احساس شد. رفته رفته اين موضوع با علم مهندسي محافظت 
در برابر آتش سوزي در تمام جنبه هاي علم، فن و صنعت وارد شد. مهندسي 
محافظت در برابر آتش سوزي، با دو هدف اصلي پيشگيري از آتش سوزي و 
انواع مكانها، تأسيسات و ساختمان ها  محدود ساختن خسارت براي ايمني 

راه حل هاي مختلفي ارائه مي كند )22(.
زوريخ كه شرح آن در صفحه هاي گذشته  در آتش سوزي سوئيس هتل 
آمد، با وجوديكه آتش در طبقه 31 رخ داده بود، حادثه با مرگ شش نفر 
خاتمه يافت. اّما در حادثه كارخانه تارزين مد، بيشتر كشته ها در طبقه هاي 
اول و دوم رخ داد، همين نكته مهم نشاندهنده ي آنست كه در هتل مزبور 
علي رغم كاستي هاي ايمني كه به وقوع آتش سوزي منجر شد، پس از وقوع 
در  اّما  ارائه كرد.  بنا  در  افراد حاضر  ايمني  براي  امكاناتي  حريق ساختمان 
حادثه كارخانه توليد لباس شهر داكا، ساختمان فاقد اين امكانات بود. بنابراين 
در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه رعايت اصول محافظت در برابر آتش سوزي 

موضوعي مشابه فاصله مرگ و زندگي محسوب مي شود. 
پي نوشت:

1-Singer
2-Metropolitan
3-Triangle shirt waist Factory
4-Asch Building
5-Manhatan
6-New york City
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7-Brown Building
8-Wine coff  Hotel
9-William Lee Stoddard
10-Ellis Hotel
11-Daeyeonggak Hotel
12- Taeye ongak
13-Human Behavior in Fire
14-Building fire Protection
15-Yu Sien-Yung
16-Andraus Building
17-Compartmentalization
18-Emergency Action Plan
19- Joelma Building
20-Detector
21-Fire alarm System
22-Fire Sprinkler System
23-Fire Water Sprinkler
24-Dupont Plaza Hotel
25-Puerto Rico-Sheraton
26-National Fire Safety Requirement
27-Flash Over
28-U.s. Occupational Safety and Health Admin istration
29-Garley Building
30-Flash Over
31-UH-60 Black Hawk
32-DNA
33-Swissotel Zurich
34-Hotel international Zurich

35-Tazreen Fashion Factory
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 زهرا متین                                                               
كارشناسي ارشد مردم شناسي

 ندا قدمي                                                         
كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي

مقدمه:
استفاده از آمار اطالعات و نقش آن به عنوان يك پيش نياز در تصميم گيري ها، 
سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي خرد و كالن بر كسي پوشيده نيست. 
نظام آماري كشورها و حجم و كيفيت بانكهاي اطالعاتي يكي از شاخص هاي 
توسعه يافتگي به شمار مي رود و در همه امور برنامه ريزي اعم از سياستگذاري، 

تعيين اهداف، خط مشي ها و.... كاربرد دارد. 
فقدان آمار دقيق و قابل استناد هميشه باعث ايجاد كندي و حتي تعلل در 
از  دقيق  آمار  آتش نشاني وجود  زمينه  در  راستا  اين  در  امور مي شود.  اجراي 
ساختمانها، نفوس و اموالي كه در سوانح آتش سوزي دچار حريق شده اند امكان 

عيب يابي و جلوگيري هرچه بيشتر از تكرار اين حوادث را موجب مي شود.
در كشور ما مراكز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ها عهده دار تامين 

ايمني شهرها در مقابل آتش سوزي و حوادث هستند. اين مراكز در زمينه ي 
پيشگيري و مقابله با آتش سوزي و حوادث نقش حساسي دازند.قفدان آمار بطور 
قطع اين مراكز را با مسائل و مشكالت زيادي روبرو مي سازد. كه به صورت 

مشخص بر نحوه ي عملكرد آنها تاثير گذار خواهد بود.
بي ترديد جمع آوري، تجزيه و تحليل آمار جامع و همه جانبه آتش سوزي و 
حوادث در كشور افزايش ايمني شهرها، از طريق برنامه ريزي و سازماندهي 

سيستم آتش نشاني را سرعت مي بخشد.
مطلب پيش رو گزيده آمار آتش سوزي هاي ساختمان هاي بلندمرتبه امريكا 
در سال 2015 است. آمار سال هاي اخير هنوز منتشر نشده است. متن اصلي 
نزديك به صفحه مي باشد. بديهي است، ارائه ي همه آن فرتي برابر يك كتاب 
را الزم دارد. ترجمه حاضر كه گزيده اي از متن اصلي است، با دو هدف اساسي 

ارائه گرديده:

آمار آتش سوزی ساختمان های بلند مرتبه در آمریکا-2015
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1-آشنايي با مسئله آتش سوزي، بويژه آتش سوزي ساختمانهاي بلندمرتبه 
در يك كشور صنعتي

2-بهره برداري براي تهيه آمارهاي مشابه در آتش نشاني هاي كشور اميد 
آنكه مفيد فايده باشد.

بناهاي مرتفع،  بلند،  آمار آتش سوزي، حريق، ساختمان هاي  کلید واژه: 
آپارتمان، اماكن مراقبت از بيماران

اطالعات عمومي:
 جمهوري فدرال آمريكا يا اياالت متحده آمريكا  در مركز نيم قاره آمريكاي 
شمالي قرار دارد. از شمال به كانادا، از شرق به اقيانوس اطلس، از جنوب به 
خليج مكزيك و از غرب به اقيانوس آرام محدود شده است. مساحت اين 
كشور همراه با دو ايالت آالسكا و هاوايي9375720 كيلومتر و شهر واشنگتن 
دي سي پايتخت آن است)1(. بزرگترين شهر آن نيويورك سي تي است)2(.
از نظر وسعت و جمعيت آمريكا را سومين كشور جهان محسوب كرده اند. 

جمعيت اين كشور در حدود310081000 نفر است و تراكم نسبي آن به 
33/1 نفر در كيلومتر مي رسد)1(.

نخستين آسمانخراش جهان در سال 1885 م. در شيكاگو )يكي از شهرهاي 
آمريكا( ساخته شده است)3(. برخي از بلندترين آسمانخراش هاي جهان در 

آمريكا قرار دارد.
در نيويورك سيتي، بيش از 6154 برج  و ابربرج  وجود دارد، كه تعداد 113 
عدد آنها 183 متر)600 فوت( يا بلندترند. بلندترين ساختمان نيويورك سيتي، 

مركز تجارت جهاني است كه541 متر)1777فوت( ارتفاع دارد.
از خطر  از آتش سوزي رعايت نشود، هيچ مكاني  ايمني  چنانچه مقررات 
حريق در امان نيست و اگر شهروندان از چگونگي رويارويي صحيح با شرايط 
اضطراري آتش سوزي آگاه نباشند، چه بسا جان آنها در معرض خطر قرار 
گيرد. صرف نظر از آنكه مكان حريق زده كجا، و شهروندان، اهالي كدام 

كشور باشند.
براين  اين مدعا، مشكل آتش سوزي در همين كشور آمريكا است.  دليل 
اساس، قبل از آنكه به آمار آتش سوزي در بناهاي بلندمرتبه پرداخته شود، 

بهتر است اين مشكل به كوتاهي بررسي گردد.
نگاهي گذرا به مسئله آتش سوزي در آمريكا

براساس گزارش كانون ملي محافظت در برابر آتش سوزي آمريكا)ان، اف،پي، 
اي(  در سال 2015  سازمان هاي آتش نشاني اين كشور به حدود1345500 

آتش سوزي امداد رسانده اند. اين آتش سوزيها باعث مرگ 3280 نفر شهروند 
و 15700 شهروند ديگر را مجروح ساخته است)4(. در سال مزبور، 68 آتش 
نشان هنگام انجام وظيفه به سختي مجروح شده و 68085 آتش نشان ديگر 
جراحت هاي ساده تري ديده اند. براساس آمار سال 2015، تعداد 2605 اداره 
آتش نشاني با عمليات خود، از جان 126 ميليون شهروند % 39 جمعيت كل 

آمريكا، محافظت نموده اند.
ميانگين عمليات اداره هاي آتش نشاني ياد شده، عبارت است از: 

- هر 23 ثانيه يك آتش سوزي
- هر 63 ثانيه يك آتش سوزي ساختماني

- هر 86 ثانيه يك آتش سوزي خانگي
- هر 52 ثانيه يك آتش سوزي فضاي باز

- هر 181 ثانيه يك آتش سوزي خودرو
بطور ميانگين آتش سوزي، روزانه جان 9 نفر را گرفت.

آتش سوزي خودرو مرگ %14 شهروندان را باعث شده است. 
انواع  ديگر  و  كاميون  شخصي،  خودرو  آتش سوزي هاي   2015 سال  در 
خوروها مرگ 445 نفر  را به همراه داشته است. همزمان با اين حوادث 80 نفر 
در آتش سوزيهاي ساختماني )با كاربري غير مسكوني( جان خود را از دست 
داده اند. بنابراين، تعداد مرگ و مير ناشي از آتش سوزي خودرو بيش از پنج 

برابر تلفات آتش سوزي هاي ساختماني) با كاربري غيرمسكوني( بوده است.
سه مورد از هر پنج تلفات ياد شده، ناشي از آتش سوزي خودرو به علت 

واژگوني يا تصادف بوده است. 
به تقريب نيمي )%48( از آتش سوزيهاي گزارش شده در فضاي باز رخ 

داده است.
آتش سوزي جنگل،  مرتع و بوته زار %22،  آتش سوزي پسماند )زباله( % 
12، %6 آتش سوزيهاي فضاي باز ديگر اموال با ارزش اين گستره را سوزانده 
است و 8 % طبقه بندي نشده يا به هر ترتيب آتش سوزي غيرساختماني و 

غيرخودرويي بوده است.
آتش سوزيهاي ساختمان هاي مسكوني

در سال 2015 آتش سوزي ساختمان هاي مسكوني %78 تلفات و 71% 
جراحت شهروندان را باعث شده است. منظور از ساختمان مسكوني، بناهاي 
يكي دو طبقه سكونتي، آپارتمان ها، خانه هاي شهري، مجتمع هاي مسكوني 

و خانه هاي پيش ساخته است.
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Source:  Fire Loss in the United States during 2015, Hylton J.G. Haynes 
NFPA Research: www.nfpa.org/research  
Contact information:  617-984-7451 or research@nfpa.org 

 

 
 

2015 UNITED STATES FIRE LOSS CLOCK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fire department 
responded to a fire every 
23 seconds. 

One civilian fire 
injury was reported 
every 34 minutes. 

One structure fire 
was reported every 
63 seconds. 

One home 
structure fire was 
reported every 
86 seconds. 

One civilian fire death 
occurred every 
2 hours and 40 minutes. 

One outside fire 
was reported every 
52 seconds. 

One highway 
vehicle fire was 
reported every 
181 seconds. 

هر 23 ثانیه آتش نشانی پاسخگوی يك مورد 
آتش سوزی بوده است.

ساعت شمار تلفات آتش سوزی در آمریکا-2015

هر 63 ثانیه يك آتش سوزی ساختمانی 
گزارش شده است.

هر 34 دقیقه يك نفر بر اثر آتش سوزی 
مجروح شده است.

اثر  بر  نفر  يك  دقیقه   40 و  ساعت   2 هر 
آتش سوزی كشته شده است.

گزارش  خانگی  آتش سوزی  يك  ثانیه   86 هر 
شده است.

در  سوزی  آتش  يك  ثانیه   52 هر 
محيط خارج ساختمان گزارش شده است.

هر 181 ثانیه يك آتش سوزی وسيله 
نقليه در بزرگراه ها گزارش شده است.
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حقایق آتش سوزی در آمریکا طی سال 2015

1345500 مورد آتش سوزی در سال 2015 در آمریکا
• 3280 شهروند كشته شدند.

• هر دو ساعت و 40 دقیقه يك شهروند درگذشته است.
• 15700 شهروند مجروح شده اند.

• هر 34 ثانیه يك شهروند مجروح شده است.
• 14.3 میلیارد دالر خسارت آتش سوزی

• هر 23 ثانیه آتش نشانی پاسخگوی يك مورد آتش سوزی بوده است.

آتش سوزی ساختمانی
• 501500 مورد آتش سوزی ساختمانی در سال 2015 در آمريكا رخ داد.

• 2685 شهروند كشته شدند.
• 13000 شهروند مجروح شدند.

• 10.3 ميليارد دالر خسارت آتش سوزی ساختمانی
• هر 63 ثانیه يك مورد آتش سوزی ساختمانی گزارش شده است.

آتش سوزی وسایل نقلیه در جاده ها
• 174000 مورد آتش سوزی وسايل نقليه در سال 2015 در آمريكا رخ داد.

• 445 شهروند كشته شدند.
• 1150 شهروند مجروح شدند.

• 1.2 ميليارد دالر خسارت آتش سوزی وسايل نقليه.
• هر 181 ثانیه يك مورد آتش سوزی وسايل نقليه گزارش شده است.

آتش سوزی در محیط های خارجی وسایر  موارد 
• 639500 مورد آتش سوزی در محيط های خارجی و موارد ديگر 

آتش سوزی در سال 2015 در آمريكا رخ داد.
• 95 شهروند كشته شدند.

• 825 شهروند مجروح شدند.
• 252 ميليون دالر خسارت.

• هر 52 ثانیه يك مورد آتش سوزی خارج ساختماتی گزارش شده است.

سایر موارد آتش سوزی وسایل نقلیه 
• 30500 مورد ساير موارد آتش سوزی وسايل نقليه در سال 2015 در 

آمريكا رخ داد.
• 55 شهروند كشته شدند.

• 325 شهروند مجروح شدند.
• 579 ميليون دالر خسارت.

• هر 17 ثانیه يك مورد ساير موارد آتش سوزی وسايل نقليه گزارش شده است.

Source:  Fire Loss in the United States during 2015, Hylton J.G. Haynes 
NFPA Research: www.nfpa.org/research  
Contact information:  617-984-7451 or research@nfpa.org 
 

 
FIRES IN THE UNITED STATES DURING 2015 FACT SHEET 

 
1,345,500 fires were reported in the U.S. during 2015. 
 

 3,280 civilian fire deaths 
 One civilian death occurred 

every two hours and 40 minutes 
 15,700 civilian fire injuries 
 One civilian injury occurred 

every 34 minutes 
 $14.3 billion in property damage* 
 A fire department responded to a fire 

every 23 seconds 
 
 
STRUCTURE FIRES 
 
501,500 structure fires occurred 
in the U.S. during 2015.  
 
 2,685 civilian fire deaths 
 13,000 civilian fire injuries 
 $10.3 billion in property damage 
 One structure fire was reported 

every 63 seconds. 
 
 

HIGHWAY VEHICLE FIRES 
 
174,000 highway vehicle fires occurred 
in the U.S. during 2015. 

 
 445 civilian fire deaths 
 1,550 civilian fire injuries 
 $1.2 billion in property damage 
 One highway vehicle fire was 

reported every 181 seconds. 
 
 

 
 
OUTSIDE AND OTHER FIRES 
 
639,500 outside and other fires 
occurred in the U.S. during 2015. 
 
 95 civilian fire deaths 
 825 civilian fire injuries 
 $252 million in property damage* 
 One outside fire was reported 

every 52 seconds. 
 
 
OTHER VEHICLE FIRES 
 
30,500 other vehicle fires occurred 
in the U.S. during 2015. 
 
 55 civilian deaths 
 325 civilian injuries 
 $579 million in property damage 
 One other vehicle fire was reported 

every 17 minutes, 14 seconds. 
 

*An additional $2 billion in property damage occurred in two major California wildfires. 

Structure   
fires, 37%

Other vehicle 
fires, 2%

Outside 
and other 

fires, 
48%

Highway vehicle 
fires, 13% آتش سوزی ساختمانی

وسايل  آتش سوزی  موارد  ساير 
نقليه

2 درصد

آتش سوزی وسايل نقليه در بزرگراه ها 13 درصد

محيط  سوزی  آتش 
خارجی و ساير موارد

48 درصد
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نمودار شماره يك علت و تعداد تلفات ناشي از آتش سوزيها را نشان مي دهد.
به تقريب در تمامي خانه هاي آمريكا، دستكم يك دستگاه هشدار دود  ) 
دستگاه اعالم خطر آتش سوزي( وجود دارد. اما، از هر پنج تلفات ناشي از 
حريق، سه مورد آن در خانه هايي رخ داده كه اين دستگاه نصب نشده و يا 

كار نمي كرده است.
تلفات هر 1000   ،) بارنده ها)اسپرينكلرها  است،  آنچنان كه گزارش شده 

آتش سوزي را تا %80 كاهش داده اند.
ساعت شمار تلفات آتش سوزي سال 2015 امريكا

آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه:
حال كه تا حدودي با مشكل آتش سوزي در آمريكا آشنا شديم به موضوع 
آمريكا  مرتبه  بلند  ساختمان هاي  آتش سوزي  آمار  يعني  مقاله،  اين  اصلي 

مي پردازيم.
ساختمان بلند در اين جا به عنوان بنايي با هفت طبقه روي همكف، تعريف 
شده است. اين ساختماني است با ارتفاع بيش از 23 متر)75فوت( از پايين ترين 
تراز قابل دسترسي براي خودروهاي آتش نشاني در كشور ما براساس تعريفي 
كه در مقررات ملي ساختمان آمده است، ساختمان بلندمرتبه ساختماني است 
كه ارتفاع باالترين كف طبقه قابل بهره برداري آن بيش از 23 متر از تراز 

متوسط زمين باشد )5(.
آنچنان كه برآورد شده، از سال 2009 تا 2013 هر ساله، بطور ميانگين 
14500 آتش سوزي در ساختمان هاي بلندمرتبه اياالت متحده رخ داده است. 
در اين آتش سوزي ها بطور ميانگين 40 نفر شهروند جان خود را از دست 
داده اند و 520 نفر مجروح شده اند. اين حوادث، هرساله، 154 ميليون دالر 

خسارت مستقيم مالي ببار آورده)6(.
اثر  بناهايي است كه در  : بهاي روز كاال، وسايل و يا  خسارت مستقيم  
آتش سوزي، يا ساير حوادث، از بين رفته اند. به عنوان مثال قيمت مبلمان، 
خودرو و يخچال و... كه شعله هاي آتش آن ها را از بين برده و يا به سختي 

آسيب رسانده و بالاستفاده نموده است.
خسارت غير مستقيم : هزينه هاي اضافي ناشي از خسارت مستقيم است 
رفته،  بين  از  آتش سوزي  در  كه  خودرويي  دادن  دست  از  مثال،  عنوان  به 
هزينه هاي آمد و شد را افزايش خواهد داد. حال اگر اين خودرو، وسيله ي كار 
و منبع درآمد خانواده باشد)تاكسي باشد( بديهي است، خسارت ناشي از فقدان 
آن مجموع بهاي روز خودرو به عالوه ميزان دور بودن از اين درآمد تا زمان 

خريد دوباره خودرو) تاكسي( مي باشد.

آمريكاييها در حريق هاي بزرگ مقدار خسارات غير مستقيم را بطور متوسط 
3 برابر خسارات مستقيم و گاه بيشتر مي دانند)7(

به تقريب سه چهارم آتش سوزي هاي ساختمان هاي بلندمرتبه، در پنج نوع 
ساختمان شامل: آپارتمان مسكوني چند خانواري، هتل، خوابگاه ، ساختمان 
بناهايي كه دچار  بيماران رخ داده است. بيشتر  از  بناهاي مراقبت  اداري و 
آتش سوزي شده اند، به صورت مقاوم در برابر آتش  ساخته شده و به تجهيزات 

خودكار محافظت در برابر آتش سوزي مجهز بوده اند.
بطور  بلند،  ساختمان هاي  آتش سوزي   1000 هر  در  مير  و  مرگ  ميزان 

متوسط كمتر از ساختمان هاي كوتاهتر با همان كاربري بوده است. 
همچنان كه در باال ذكر شد به تقريب سه چهارم)73 درصد( آتش سوزيهاي 

ساختمان هاي بلند در پنج گروه كاربري به شرح زير، رخ داده است.
%62 در آپارتمان يا ديگر ساختمان هاي مسكوني چند خانواري

%4 در هتل ها

%4 در خوابگاه ها

%2 در دفاتر اداري

%2 در اماكن مراقبت از بيماران

بيشتر موارد آتش سوزي هاي باقي مانده در ساختمان هاي بلند با كاربري هاي 
مختلط مسكوني يا اداري مثل رستوران، فروشگاه، پاركينگ رخ داده است.

بطور كلي ميزان مرگ و مير در 1000 آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه، 
نسبت به ساختمان هاي كوتاه، كمتر بوده است.

اتاق مبدا  از  بلندمرتبه،  از آتش سوزي ها در ساختمان هاي  درصد كمتري 
در  موجود  حفاظتي  سامانه هاي  رخداد،  اين  علت  است.  رفته  فراتر  حريق 
ساختمان هاي بلندمرتبه است. اطالعات بيشتر در مورد گسترش آتش سوزي 

در ساختمان بلندمرتبه و بناهاي كوتاهتر با كاربري مشابه:
- آپارتمان هاي بلندمرتبه%4 در برابر %10 در آپارتمان هاي كوتاهتر

- هتل هاي بلندمرتبه %4 در برابر %11 در هتل هاي كوتاهتر
- خوابگاه هاي بلندمرتبه%2 در برابر %1 در خوابگاه هاي كوتاهتر

- دفاتر اداري بلندمرتبه %10 در برابر %21 در دفاتر اداري كوتاهتر
كوتاهتر  اماكن  در   9% برابر  در  بيمار4%  از  مراقبت  بلندمرتبه  اماكن   -

مراقبت از بيمار
احتمال  كوتاهتر،  ساختمان هاي  به  نسبت  بلندمرتبه،  ساختمان هاي  در 
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بيشتري وجود دارد كه ساختمان بصورت مقاوم در برابر آتش سوزي بنا مي شود. همچنين ساختمان به شبكه بارنده آتش نشاني ، از جمله افشاننده با لوله مرطوب  
مجهز باشد. اين گروه محافظت كننده، كمك مي كند تا از گسترش آتش سوزي جلوگيري شود. نمودار دو و سه مقايسه وجود اين تدابير محافظتي در ساختمان هاي 
بلندمرتبه و كوتاهتر را نشان مي دهد. گزارش 2016 ان، اف، پي، اي، آتش سوزي ساختمان هاي بلند)ماخذ اصلي اين مقاله( بالغ بر 35 صفحه مي باشد. بديهي است، 

ارائه تمام مطالب آن از حوصله يك مقاله خارج است. بنابراين، در ادامه اهم مطالب آن بصورت جدول ارائه مي گردد.

نمودار 1: درصد برخورداري از افشاننده با لوله مرطوب در آتش سوزي هاي 2012 – 2009 

نمودار 2: درصد برخورداري از اصول ساختمان مقاوم در برابر آتش  در آتش سوزي هاي 1998 – 1994

High-Rise Building Fires, 11/16 7 NFPA Fire Analysis & Research, Quincy, MA 

Although high-rise apartments or multi-family housing were almost three times as likely to have 
wet pipe sprinklers as shorter buildings (42% vs. 15%), they were the least likely of the five 
high-rise occupancies to have sprinklers. 
 
Fire-resistive construction is also more common in high-rise buildings. Fire-resistive 
construction is either concrete or fire-resistant covered steel construction. It is designed to keep a 
fire from burning through it in less than two hours. Earlier versions of NFIRS captured the 
building’s type of construction. This data element was dropped from Version 5.0 of NFIRS. 
Consequently, our most recent data on the subject is for the five-year period of 1994-1998.  
 
Figure 9 shows that roughly half of the high-
rise building fires in apartments, hotels, or 
dormitories had fire-resistive construction, 
compared to 6%, 12%, and 23% of the fires 
in shorter buildings in the same three 
occupancies. One-third of the high-rise fires 
in office buildings and facilities that care for 
the sick were in fire-resistive properties 
compared to 10% and 22% in the 
corresponding non-high-rise buildings. 
 
 
Because high-rise buildings tend to have more occupants and a longer distance to the exit 
discharge, fire prevention and fire protection are essential. Great strides have been made in 
ensuring that the residential properties have fire detection. High-rise buildings are also much 
more likely to have wet pipe sprinklers and fire-resistive construction. The importance of these 
measures is seen in the lower overall fire death rate and average loss per fire and in the fact that 
fires in high rise buildings are much less likely to spread beyond the room or floor of origin.  
 
Even so, too many fires are occurring in high-rise properties without sprinklers. Retrofitting 
these properties will make them safer. NFPA 101®, Life Safety Code®, details fire protection 
requirements for the different occupancies for new and existing high-rise buildings. Despite the 
best efforts at fire prevention, a fire will occasionally start. The early warning from smoke 
detectors, automatic fire sprinklers that can control a fire and other building features are 
necessary to ensure that these fires stay small and building occupants are safe. 
 
Most of us are not responsible for the design, construction or code enforcement in a high-rise 
building. See NFPA’s additional resources about high-rise fire safety for the public to learn how 
to plan for a high-rise evacuation or read about fires that occurred in high-rise properties.  
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Figure 9. 
Presence of fire-resistive 

construction in fires, 1994-1998
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Not high-rise

High-Rise Building Fires, 11/16 6 NFPA Fire Analysis & Research, Quincy, MA 

Fires in high-rise buildings are less likely to spread beyond the room and floor of origin 
than were fires in shorter buildings. Figure 7 shows that the fire was roughly twice as likely to 
spread beyond the room of origin in shorter buildings and two to four times as likely to spread 
beyond the floor of origin in non-high-rise buildings as in high-rise buildings. The fire was more 
likely to spread in office buildings than in other occupancies.  
 

Figure 7. 
Fire spread beyond the room and floor of origin 

 2009-2013 
 

A. Beyond room of origin. B. Beyond floor of origin 

 
The usage of wet pipe sprinklers and fire detection equipment is higher in high-rise 
buildings than in other buildings, for each property use group. Figure 8 shows that the vast 
majority of properties had some type of fire detection, with office buildings having the smallest 
percentages, 68% and 88%, of shorter buildings and high-rise buildings, respectively.  
 

Figure 8. 
Presence of fire protection in fires 

 2009-2013 
  

A. Fire detection. B. Wet pipe sprinklers, excluding buildings  
 under construction and partial systems 

 
Wet pipe sprinkler protection was much less common than fire detection. Figure 8 shows 
that facilities that care for the sick were most likely to have this protection in buildings of all 
heights. Excluding properties under construction and those with only partial systems, wet pipe 
systems were present in 61% the shorter facilities and 81% of the high-rise facilities.  
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 برحسب نوع تصرف 2009 – 2013هاي بلندمرتبه سوزي ساختمان:  ميانگين ساليانه آتش 1جدول 

 خسارت مستقيم)ميليون دالر( جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8970  (62%) 26 (64%) 387 (75%) 39$ (62%) 

 (%62) $7 (%2) 11 (%0) 0 (%4) 540 هتل
 (%62) $1 (%1) 7 (%1) 0 (%4) 510 خوابگاه

 (%62) $6 (%1) 6 (%0) 0 (%2) 290 دفتراداري
 (%62) $2 (%1) 7 (%0) 0 (%2) 260 مراقبت از بيماران

 (%62) $54 (%81) 418 (%65) 27 (%73) 10570 جمع
 (%62) $100 (%19) 100 (%35) 14 (%27)  3970 ديگر انواع تصرف

 (%62) $154 (%100) 518 (%100) 41 (%100) 14540 جمع كل
 

 – 2013) بلند هايتصرف ساختمان سوزي در پنج نوع هاي ناشي از آتشها، تلفات و خسارتسوزيآتش درصد:   2 جدول
2009)  

 مستقيم خسارت جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8% 7% 9% 3% 

 %8 %10 %0 %15 هتل
 %5 %23 %33 %13 خوابگاه

 %6 %15 %0 %9 دفتراداري
 %7 %15 %0 %14 مراقبت از بيماران

 

  (2009 – 2013) هاسوزيآتش مورد مربوطه در هر هزار تلفات ميانگين مخاطرات و:   3 جدول

 بلندمرتبه هايساختمان -الف-3

 در شهروندان تلفات نوع تصرف
 آتش سوزي1000 هر

 هر جراحت شهروندان در
 سوزي آتش1000

 آتش ميانگين خسارت هر
 سوزي

هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان
 چندخانواري

2.9 43.1 4.300$ 

 $12.600 20.9 0.0 هتل
 $1.300 14.3 0.7 خوابگاه

 $19.800 19.3 0.0 دفتراداري
 $8.800 25.0 0.0 مراقبت از بيماران

 $5.100 39.5 2.5 سوزي پنج گروه تصرفميانگين آتش
 

 

 

 كوتاه هايساختمان -الف-3

 برحسب نوع تصرف 2009 – 2013هاي بلندمرتبه سوزي ساختمان:  ميانگين ساليانه آتش 1جدول 

 خسارت مستقيم)ميليون دالر( جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8970  (62%) 26 (64%) 387 (75%) 39$ (62%) 

 (%62) $7 (%2) 11 (%0) 0 (%4) 540 هتل
 (%62) $1 (%1) 7 (%1) 0 (%4) 510 خوابگاه

 (%62) $6 (%1) 6 (%0) 0 (%2) 290 دفتراداري
 (%62) $2 (%1) 7 (%0) 0 (%2) 260 مراقبت از بيماران

 (%62) $54 (%81) 418 (%65) 27 (%73) 10570 جمع
 (%62) $100 (%19) 100 (%35) 14 (%27)  3970 ديگر انواع تصرف

 (%62) $154 (%100) 518 (%100) 41 (%100) 14540 جمع كل
 

 – 2013) بلند هايتصرف ساختمان سوزي در پنج نوع هاي ناشي از آتشها، تلفات و خسارتسوزيآتش درصد:   2 جدول
2009)  

 مستقيم خسارت جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8% 7% 9% 3% 

 %8 %10 %0 %15 هتل
 %5 %23 %33 %13 خوابگاه

 %6 %15 %0 %9 دفتراداري
 %7 %15 %0 %14 مراقبت از بيماران

 

  (2009 – 2013) هاسوزيآتش مورد مربوطه در هر هزار تلفات ميانگين مخاطرات و:   3 جدول

 بلندمرتبه هايساختمان -الف-3

 در شهروندان تلفات نوع تصرف
 آتش سوزي1000 هر

 هر جراحت شهروندان در
 سوزي آتش1000

 آتش ميانگين خسارت هر
 سوزي

هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان
 چندخانواري

2.9 43.1 4.300$ 

 $12.600 20.9 0.0 هتل
 $1.300 14.3 0.7 خوابگاه

 $19.800 19.3 0.0 دفتراداري
 $8.800 25.0 0.0 مراقبت از بيماران

 $5.100 39.5 2.5 سوزي پنج گروه تصرفميانگين آتش
 

 

 

 كوتاه هايساختمان -الف-3

 برحسب نوع تصرف 2009 – 2013هاي بلندمرتبه سوزي ساختمان:  ميانگين ساليانه آتش 1جدول 

 خسارت مستقيم)ميليون دالر( جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8970  (62%) 26 (64%) 387 (75%) 39$ (62%) 

 (%62) $7 (%2) 11 (%0) 0 (%4) 540 هتل
 (%62) $1 (%1) 7 (%1) 0 (%4) 510 خوابگاه

 (%62) $6 (%1) 6 (%0) 0 (%2) 290 دفتراداري
 (%62) $2 (%1) 7 (%0) 0 (%2) 260 مراقبت از بيماران

 (%62) $54 (%81) 418 (%65) 27 (%73) 10570 جمع
 (%62) $100 (%19) 100 (%35) 14 (%27)  3970 ديگر انواع تصرف

 (%62) $154 (%100) 518 (%100) 41 (%100) 14540 جمع كل
 

 – 2013) بلند هايتصرف ساختمان سوزي در پنج نوع هاي ناشي از آتشها، تلفات و خسارتسوزيآتش درصد:   2 جدول
2009)  

 مستقيم خسارت جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي نوع تصرف
هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان

 چندخانواري
8% 7% 9% 3% 

 %8 %10 %0 %15 هتل
 %5 %23 %33 %13 خوابگاه

 %6 %15 %0 %9 دفتراداري
 %7 %15 %0 %14 مراقبت از بيماران

 

  (2009 – 2013) هاسوزيآتش مورد مربوطه در هر هزار تلفات ميانگين مخاطرات و:   3 جدول

 بلندمرتبه هايساختمان -الف-3

 در شهروندان تلفات نوع تصرف
 آتش سوزي1000 هر

 هر جراحت شهروندان در
 سوزي آتش1000

 آتش ميانگين خسارت هر
 سوزي

هاي مسكوني و يا ديگر منازل آپارتمان
 چندخانواري

2.9 43.1 4.300$ 

 $12.600 20.9 0.0 هتل
 $1.300 14.3 0.7 خوابگاه

 $19.800 19.3 0.0 دفتراداري
 $8.800 25.0 0.0 مراقبت از بيماران

 $5.100 39.5 2.5 سوزي پنج گروه تصرفميانگين آتش
 

 

 

 كوتاه هايساختمان -الف-3

جدول 1 :  میانگین سالیانه آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه 2013 – 2009 برحسب نوع تصرف

جدول3 :  میانگین مخاطرات و تلفات مربوطه در هر هزار مورد آتش سوزي ها )2013 – 2009( 

جدول2 :  درصد آتش سوزي ها، تلفات و خسارت هاي ناشي از آتش سوزي در پنج نوع  تصرف ساختمان هاي بلند )2013 – 2009( 

3-الف- ساختمان هاي بلندمرتبه
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3--الف- ساختمان هاي كوتاه

 4-الف- آپارتمان هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواري

 در شهروندان تلفات نوع تصرف
 آتش سوزي1000 هر

 هر جراحت شهروندان در
 سوزي آتش1000

 آتش ميانگين خسارت هر
 سوزي

منازل  هاي مسكوني و يا ديگرآپارتمان
 چندخانواري

3.9 40.0 12.500$ 

 $25.800 35.3 3.1 هتل
 $3.900 7.3 0.2 خوابگاه

 $33.600 11.8 0.4 دفتراداري
 $20.000 24.1 0.6 مراقبت از بيماران

 $13.300 37.9 3.6 سوزي پنج گروه تصرفميانگين آتش
 

 (2009 – 2013) ميانگين ساليانه  –بر حسب طبقه خاص  سوزيآتش هايويژگي:   4 جدول

 هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواريآپارتمان -الف-4 

 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (6تا  1كوتاه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

1 17.590(17%) 69(17%) 501(12%) 127$(10%) 
2 42.030(40%) 199(50%) 1813(42%) 636$(51%) 
3 27.070(25%) 74(19%) 1081(25%) 360$(29%) 
4 6.280(6%) 16(4%) 250(6%) 64$(5%) 
5 2.370(2%) 7(2%) 89(2%) 18$(1%) 
6 2.100(2%) 10(2%) 165(4%) 15$(1%) 

 (%97)$1219 (%91)3900 (%93)376 (%92)97.430 جمع
 

 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (100تا  7بلندمرتبه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

7 1250(1%) 4(1%) 65(2%) 3$(0%) 
8 980(1%) 2(0%) 31(1%) 2$(0%) 
9 670(1%) 2(0%) 19(0%) 2$(0%) 

10 1010(1%) 3(1%) 27(1%) 2$(0%) 
11 630 (1%) 3(1%) 18(0%) 7$(1%) 
12 870(1%) 2(1%) 25(1%) 3$(0%) 
 (%1)$18 (%5)202 10(%3) (%3)3570 يا بيشتر 13

 (%3)$39 (%9)387 (%7)26 (%8)8970 جمع
 (%100)$1258 (%100)4287 (%100)402 (%100)106400 جمع كل

 

 

 ( 2009 – 2013)  ساليانه ميانگين – خاص طبقه حسب بر سوزيآتش هايويژگي:   4 جدول

 هاها و متلهتل -الف

 در شهروندان تلفات نوع تصرف
 آتش سوزي1000 هر

 هر جراحت شهروندان در
 سوزي آتش1000

 آتش ميانگين خسارت هر
 سوزي

منازل  هاي مسكوني و يا ديگرآپارتمان
 چندخانواري

3.9 40.0 12.500$ 

 $25.800 35.3 3.1 هتل
 $3.900 7.3 0.2 خوابگاه

 $33.600 11.8 0.4 دفتراداري
 $20.000 24.1 0.6 مراقبت از بيماران

 $13.300 37.9 3.6 سوزي پنج گروه تصرفميانگين آتش
 

 (2009 – 2013) ميانگين ساليانه  –بر حسب طبقه خاص  سوزيآتش هايويژگي:   4 جدول

 هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواريآپارتمان -الف-4 

 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (6تا  1كوتاه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

1 17.590(17%) 69(17%) 501(12%) 127$(10%) 
2 42.030(40%) 199(50%) 1813(42%) 636$(51%) 
3 27.070(25%) 74(19%) 1081(25%) 360$(29%) 
4 6.280(6%) 16(4%) 250(6%) 64$(5%) 
5 2.370(2%) 7(2%) 89(2%) 18$(1%) 
6 2.100(2%) 10(2%) 165(4%) 15$(1%) 

 (%97)$1219 (%91)3900 (%93)376 (%92)97.430 جمع
 

 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (100تا  7بلندمرتبه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

7 1250(1%) 4(1%) 65(2%) 3$(0%) 
8 980(1%) 2(0%) 31(1%) 2$(0%) 
9 670(1%) 2(0%) 19(0%) 2$(0%) 

10 1010(1%) 3(1%) 27(1%) 2$(0%) 
11 630 (1%) 3(1%) 18(0%) 7$(1%) 
12 870(1%) 2(1%) 25(1%) 3$(0%) 
 (%1)$18 (%5)202 10(%3) (%3)3570 يا بيشتر 13

 (%3)$39 (%9)387 (%7)26 (%8)8970 جمع
 (%100)$1258 (%100)4287 (%100)402 (%100)106400 جمع كل

 

 

 ( 2009 – 2013)  ساليانه ميانگين – خاص طبقه حسب بر سوزيآتش هايويژگي:   4 جدول

 هاها و متلهتل -الف

جدول 4 :  ویژگي هاي آتش سوزي  بر حسب طبقه خاص – میانگین سالیانه  )2013 – 2009(
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 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (6تا  1كوتاه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

1 630(18%) 2(23%) 23(19%) 14$(17%) 
2 740(21%) 6(62%) 45(39%) 30$(36%) 
3 870(25%) 1(8%) 18(15%) 21$(25%) 
4 420(12%) 1 (7%) 14(12%) 9$(10%) 
5 200(6%) 0(0%) 4(3%) 1$(1%) 
6 120(3%) 0(0%) 2(2%) 2$(2%) 

 (%92)$77 (%90)105 (%100)9 (%85)2980 جمع
 

 ميليون)خسارت مستقيم جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي (100تا  7بلندمرتبه )شماره طبقه  ساختمان
 (دالر

7 60(2%) 0(0%) 1(1%) 1$(1%) 
8 50(1%) 0(0%) 0(0%) 0$(0%) 
9 60(2%) 0(0%) 3(2%) 1$(1%) 

10 60(2%) 0(0%) 0(0%) 0$(0%) 
11 20 (0%) 0(0%) 1(1%) 2$(2%) 
12 40(1%) 0(0%) 0(0%) 1$(1%) 
 (%2)$2 (%5)5 (%0)0 (%7)250 يا بيشتر 13

 (%7)$7 (%10)11 0(%0) (%15)540 جمع
 (%84)$84 (%100)117 (%100)9 (%100)3520 جمع كل

 

 

 (2009-2013ميانگين ساليانه ) -سوزي ، برحسب طبقه خاص: ويژگي هاي آتش 4جدول 

 آپارتمان هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواري -الف

طبقه( شماره 6تا1ساختمان كوتاه)
 طبقه

خسارت مستقيم)ميليون  جراحت شهروندان تلفات شهروندان آتش سوزي
 دالر(

1 17590 (%17) 69 (%17) 501(%12) 127$(%10) 
2 42030 (%40) 199(%50) 1813 (%42) $636(51%  
3 27070 (%25) 74(%19) 1081 (%25) 360$ (%29) 
4 6280 (%6) 16 (%4) 250 (%6) 64$(%5) 
5 2370 (%2) 7 (%2) 89 (%2) 18$ (%1) 
6 2100 (%2) 10 (%2) 165 (%4) 15$ (%1) 

 (97%) $219 (91%) 3900 (93%) 376 (92%)97430 جمع
 

 

 

جدول 4 :  ویژگي هاي آتش سوزي  بر حسب طبقه خاص – میانگین سالیانه  )2013 – 2009( 

جدول 4 :  ویژگي هاي آتش سوزي  بر حسب طبقه خاص – میانگین سالیانه  )2013 – 2009( 

4-ب- هتل ها و متل ها

4-پ- خوابگاه
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 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 َا َا ي متل َتل -ب

 هيليَى)خساست هستقين جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص (6تا  1كَتاُ )ضواسُ طبقِ   ساختواى
 (دالس

1 630%(18) 2%(23) 23(%19) 14$%(17) 
2 740%(21) 6%(62) 45%(39) 30$%(36) 
3 870%(26) 1%(8) 18%(15) 21$%(25) 
4 420%(12) 1%(7) 14%(12) 9$%(10) 
5 200%(6) 0%(7) 4%(3) 1$%(1) 
6 120%(3) 0%(0) 2%(2) 2$%(2) 

 (92)%$77 (90)%105 (100)%9 (85)%2980 جوع
 

 (دالس هيليَى)خساست هستقين جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص (100تا  7بلٌذهشتبِ )ضواسُ طبقِ   ساختواى
7 60%(2) 0%(0) 1%(1) 1$(%1) 
8 50%(1) 0%(0) 0%(0) 0$%(0) 
9 60%(2) 0%(0) 3%(2) 1$(%1) 
10 60%(2) 0%(0) 0%(0) 0$%(0) 
11 20 %(0) 0%(0) 1%(1) 2$(%2) 
12 40%(1) 0%(0) 0%(0) 1$(%1) 

 (2%)$2 (5)%5 (0)%0 (7)%250 يا بيطتش 13
 (7%)$7 (10)%11 (0)%0 (15)%540 جوع

 (84%)$84 (100)%117 (100)%9 (100)%3520 جوع كل
 

 

 (3112-3112مياوگيه سالياوٍ ) -، ترحسة طثقٍ خاص سًزي آتش: ييژگي َاي 4جذيل 

 خًاتگاٌ -ج-4

طبقِ( 6تا1ساختواى كَتاُ)
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 420%(11) 0%(34) 4%(12) 2($%13) 
2 890%(23) 0%(32) 7%(23) 3%($22)  

3 1150%(30) 0%(0) 10%(30) 3%($22) 
4 610%(16) 0%(0) 2%(6) 5%($33) 
5 170%(4) 0%(0) 1%(3) 0%($1) 
6 120%(3) 0%(0) 1%(2) 0%($1) 

 (55$)%13 (77)%25 (67)%1 (87)3360 جوع
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جدول 4 :  ویژگي هاي آتش سوزي  بر حسب طبقه خاص – میانگین سالیانه  )2013 – 2009( 

4-ت-دفاتر اداري
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طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 70%(2) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
8 110%(3) 0%(0) 4%(12) 0($%1) 
9 30%(1) 0%(33) 2%(5) 0($%0) 
10 50%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 20%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(2) 0($%0) 
13 210%(5) 0%(0) 1%(3) 0($%1) 
 (5%$)1 (23)%7 (33)%0 (13)%510 جوع

 (122%$)14 (100)%32 (100)%1 (13)%3870 جوع كل
 

 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 دفاتر اداري-ت-4

طبقِ( ضواسُ 6تا1ساختواى كَتاُ)
 طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 1460%(47) 0%(19) 20%(53) 40$%(40) 
2 710%(23) 0%(39) 5%(14) 29$%(29) 
3 330%(11) 0%(0) 4%(11) 7$%(7) 
4 160%(5) 0%(42) 2%(6)  7$%(7) 
5 80%(2) 0%(0) 0%(1) 6$%(6) 
6 50%(2) 0%(0) 0%(1) 4$%(4) 

 (94)%$94 (85)%33 (100)%1 (91)%2800 جوع
 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 30%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
8 20%(1) 0%(0) 0%(0) 1($%1) 
9 10%(0) 0%(33) 0%(0) 0($%0) 
10 20%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 10%(0) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(4) 0($%0) 
13 170%(5) 0%(0) 4%(11) 5($%5) 
 (6%$)6 (15)%6 (0)%0 (9)%290 جوع

 (122%$)100 (100)%39 (100)%1 (100)%3090 جوع كل
 

 

 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 70%(2) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
8 110%(3) 0%(0) 4%(12) 0($%1) 
9 30%(1) 0%(33) 2%(5) 0($%0) 
10 50%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 20%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(2) 0($%0) 
13 210%(5) 0%(0) 1%(3) 0($%1) 
 (5%$)1 (23)%7 (33)%0 (13)%510 جوع

 (122%$)14 (100)%32 (100)%1 (13)%3870 جوع كل
 

 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 دفاتر اداري-ت-4

طبقِ( ضواسُ 6تا1ساختواى كَتاُ)
 طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 1460%(47) 0%(19) 20%(53) 40$%(40) 
2 710%(23) 0%(39) 5%(14) 29$%(29) 
3 330%(11) 0%(0) 4%(11) 7$%(7) 
4 160%(5) 0%(42) 2%(6)  7$%(7) 
5 80%(2) 0%(0) 0%(1) 6$%(6) 
6 50%(2) 0%(0) 0%(1) 4$%(4) 

 (94)%$94 (85)%33 (100)%1 (91)%2800 جوع
 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 30%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
8 20%(1) 0%(0) 0%(0) 1($%1) 
9 10%(0) 0%(33) 0%(0) 0($%0) 
10 20%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 10%(0) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(4) 0($%0) 
13 170%(5) 0%(0) 4%(11) 5($%5) 
 (6%$)6 (15)%6 (0)%0 (9)%290 جوع

 (122%$)100 (100)%39 (100)%1 (100)%3090 جوع كل
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4- ث-اماكن مراقبت و نگهداري از بيماران

جدول 4 :  ویژگي هاي آتش سوزي  بر حسب طبقه خاص – میانگین سالیانه  )2013 – 2009( 
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طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 70%(2) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
8 110%(3) 0%(0) 4%(12) 0($%1) 
9 30%(1) 0%(33) 2%(5) 0($%0) 
10 50%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 20%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%1) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(2) 0($%0) 
13 210%(5) 0%(0) 1%(3) 0($%1) 
 (5%$)1 (23)%7 (33)%0 (13)%510 جوع

 (122%$)14 (100)%32 (100)%1 (13)%3870 جوع كل
 

 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 دفاتر اداري-ت-4

طبقِ( ضواسُ 6تا1ساختواى كَتاُ)
 طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 1460%(47) 0%(19) 20%(53) 40$%(40) 
2 710%(23) 0%(39) 5%(14) 29$%(29) 
3 330%(11) 0%(0) 4%(11) 7$%(7) 
4 160%(5) 0%(42) 2%(6)  7$%(7) 
5 80%(2) 0%(0) 0%(1) 6$%(6) 
6 50%(2) 0%(0) 0%(1) 4$%(4) 

 (94)%$94 (85)%33 (100)%1 (91)%2800 جوع
 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 30%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
8 20%(1) 0%(0) 0%(0) 1($%1) 
9 10%(0) 0%(33) 0%(0) 0($%0) 
10 20%(1) 0%(0) 0%(0)  0($%0) 
11 10%(0) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
12 30%(1) 0%(0) 1%(4) 0($%0) 
13 170%(5) 0%(0) 4%(11) 5($%5) 
 (6%$)6 (15)%6 (0)%0 (9)%290 جوع

 (122%$)100 (100)%39 (100)%1 (100)%3090 جوع كل
 

 

 

 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 اماكه مراقثت ي وگُذاري از تيماران -ث

طبقِ( ضواسُ 6تا1ساختواى كَتاُ)
 طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 680%(37) 5/0%(52) 13%(29) 19$%(57) 
2 280%(15) 2/0%(26) 3%(7) 6$%(18) 
3 190%(10) 0/0%(0) 4%(9) 3$%(8) 
4 170%(9) 0/0%(0) 10%(23)  2$%(6) 
5 130%(7) 2/0%(23) 4%(9) 1$%(3) 
6 120%(6) 0/0%(0) 3%(7) 0$%(1) 

 (93)%$31 (85)%38 (100)%0/1 (86)%1560 جوع
 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 50%(3) 0%(0) 1%(1) 0($%2) 
8 90%(5) 0%(0) 1%(3) 1($%2) 
9 40%(2) 0%(0) 3%(7) 0($%0) 
10 30%(2) 0%(0) 0%(0)  1($%4) 
11 10%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
12 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0($%0) 
13 40%(2) 0%(0) 1%(3) 0($%1) 
 (7%$)2 (15)%7 (0)%0 (14)%260 جوع

 (122%$)33 (100)%44 (100)%0/1 (100)%1820 جوع كل
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5- الف- آپارتمان هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواري
جدول5: مقایسه علت اصلي آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه و کوتاه ) میانگین سالیانه2009-2013(
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 ( 3112 – 3112)  سالياوٍ مياوگيه – خاص طثقٍ حسة تر  سًزي آتش َاي ييژگي:   4 جذيل

 اماكه مراقثت ي وگُذاري از تيماران -ث

طبقِ( ضواسُ 6تا1ساختواى كَتاُ)
 طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

1 680%(37) 5/0%(52) 13%(29) 19$%(57) 
2 280%(15) 2/0%(26) 3%(7) 6$%(18) 
3 190%(10) 0/0%(0) 4%(9) 3$%(8) 
4 170%(9) 0/0%(0) 10%(23)  2$%(6) 
5 130%(7) 2/0%(23) 4%(9) 1$%(3) 
6 120%(6) 0/0%(0) 3%(7) 0$%(1) 

 (93)%$31 (85)%38 (100)%0/1 (86)%1560 جوع
 

طبقِ( 100تا7)بلٌذهشتبِ ساختواى
 ضواسُ طبقِ

خساست هستقين)هيليَى  جشاحت ضْشًٍذاى تلفات ضْشًٍذاى سَصي آتص
 دالس(

7 50%(3) 0%(0) 1%(1) 0($%2) 
8 90%(5) 0%(0) 1%(3) 1($%2) 
9 40%(2) 0%(0) 3%(7) 0($%0) 
10 30%(2) 0%(0) 0%(0)  1($%4) 
11 10%(1) 0%(0) 0%(0) 0($%2) 
12 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0($%0) 
13 40%(2) 0%(0) 1%(3) 0($%1) 
 (7%$)2 (15)%7 (0)%0 (14)%260 جوع

 (122%$)33 (100)%44 (100)%0/1 (100)%1820 جوع كل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبليبوٍ َبي كًتبٌ، ثز اسبس محل ضزيع آتص)ميبوگيه ثىبَبي ثلىد مزتجٍ ي سبختمبن در  سًسي آتص مقبيسٍ:   8 جديل
5146 – 5112) 

 آپبرتمبن َبي مسكًوي ي يب ديگز مىبسل چىد خبوًاري-الف-8

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص هحل ضشٍع سَصي آتص هحل ضشٍع

 (70)%68500 آضپشخاًِ ٍ هحل پخت ٍ پض (76)%6830 آضپشخاًِ ٍ هحل پخت ٍ پض
 (5)%4420 اتاق خَاب (5)%410 هحل يا هخضى پسواًذ

 (3)%2550 توام اهكاًات خشٍج (3)%310 اتاق خَاب
(1)%670 ساُ پلِ خاسجي (3)%260 توام اهكاًات خشٍج  

 (1)%510 ساُ پلِ داخلي (1)%90 ساّشٍ ٍ كشيذٍس
 (0)%470  (1)%80 ًشدباى داخلي

 (0)%450 ساُ سٍ ٍ كشيذٍس (0)%40 اهكاًات خشٍج طبقِ بٌذي ًطذُ
 (0)%420 البي يا ٍسٍدي (0)%30 البي يا ساُ ٍسٍد
 (0)%20 پلِ بشقي (2)%20 ساُ پلِ خاسجي

 (2)%2300 اتاق ًطيوي ، ّال (0)%0 پلِ بشقي
 (2)%2180 َسبالكي يا حياط غيش هحص (3)%230 اتاق ًطيوي، ّال

 (2)%1820 اتاق يا هحل ضستطَ 
 (2)%1730 حوام
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5-ب- هتل و متل
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 و متل هتل -ب-5

 ساختمان بلند ساختمان كوتاه
 بلندمرتبه ساختمان

 محل شروع
 سوزيآتش آتش محل شروع سوزيآتش

 (%42)1250 آشپزخانه و محل پخت و پز (%76)210 و محل پخت و پز هاآشپزخانه
 (%13)400 اتاق خواب (%5)40 اتاق يا محوطه شستشو

 (%7)220 اتاق يا محوطه شستشو (%3)40 اتاق خواب
 (%4)120 دستشويي، حمام يا رختكن (%3)40 تمام امكانات خروج

 (%4)110 امكانات خروج (%1) 10 كريدور ياراهرو 
 (%1)40 كريدور ياراهرو  (%1)10 البي يا راه ورود

 (%1)20 پله خارجيراه (%0)10 پله داخليراه
 (%1)20 البي يا راه ورود (%0)0 بندي نشدهامكانات خروج طبقه

 (%1)20 بندي نشدهخروج طبقهامكانات  (%0)0 پله برقيراه
 (%0) 10 پله داخليراه (%0)0 پله خارجيراه

 (%0)0 پله برقي (%3)20 محل يا مخزن پسماند
آالت و يا اتاق يا محوطه ماشين
 اتاق آسانسور

سالن اجتماعات، هال، اتاق نشيمن،  (2%)10
 سالن

70(2%) 

 (%2)60 گرمايشياتاق تجهيزات  (%2)10 دستشويي، حمام يا رختكن
سالن اجتماعات، هال، اتاق 

 نشيمن، سالن
 (%2)60 دودكش، شومينه يا بخاري (2%)10

محوطه هاي طبقه بندي نشده ي  (%2)10 محل سرويس
 كار

50(2%) 

محوطه هاي طبقه بندي نشده ي  (%2)10 بندي شده انبارمحل طبقه
 منشاء

40(2%) 

  (%2)10 پشت بام
 (%2)10 كاربندي شده منطقه طبقه
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5-پ: خوابگاه
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 خًاتگاٌ -ج-5

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 آتص هحل ضشٍع آتص هحل ضشٍع

آضپضخاًِ يا هحل پخت ٍ  (65)% 330 آش پض خاًِ، هحل پخت ٍ پض
 پض

2310 %(69) 

 (9)%300 اتاق خَاب (7)% 40 اتاق خَاب
 (4)%120 دستطَيي،حوام،سختكي (6)% 30 توام اهكاًات خشٍج

(3)%%100 توام اهكاًات خشٍج (3)%20 ساّشٍ يا كشيذٍس  
 (2)%60 ساّشٍ يا كشيذٍس (2)%10 البي يا ٍسٍدي;

 (1)%20 ساُ پلِ خاسجي (1)%10 اهكاًات خشٍج طبقِ بٌذي ًطذُ
 (0)%10 ساُ پلِ داخلي (0)%0 ساُ پلِ داخلي
 (0)%10 البي يا ٍسٍدي (0)%0 ساُ پلِ خاسجي

اهكاًات خشٍج طبقِ بٌذي  (0)%0 پلِ بشقي
 ًطذُ

10%(0) 

 (0)%0 پلِ بشقي (4)%20 سالي اجتواعات،ّال،اتاق ًطيوي،
هحَطِ ّاي طبقِ بٌذي  (4)%20 سالي دستطَيي،حوام، سختكي

 ًطذُ بيشًٍي
70%(2) 

سالي اجتواعات،ّال،اتاق  (3)%10 ضَت يا .... پسواًذ
 ًطيوي،سالي

60%(2) 

هحَطِ ّاي طبقِ بٌذي ًطذُ 
 بيشًٍي

 (2)%50 اتاق يا هحَطِ ضستطَ (2)10%

هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ  
 كاس

50%(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوت یا مخزن پسماند

آشپزخانه، محل پخت و پز

البی یا ورودی
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5-ت: دفاتر اداري
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 دفاتر اداري -ت-5

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 آتص هحل ضشٍع آتص هحل ضشٍع

 (22)%620 آضپضخاًِ يا هحل پخت ٍ پض (31)%90 آضپضخاًِ يا هحل پخت ٍ پض
 (13)%370 دفتش (12)%40 دفتش

 (6)%160 توام اهكاًات خشٍج (6)%20 اتاق يا هحَطِ هاضيي آالت ٍ يا اتاق آساًسَس
(2)%60 البي يا ٍسٍدي (4)%10 هحَطِ سشٍيس يا تجْيضات طبقِ بٌذي ًطذُ  

 (2)%50 اهكاًات خشٍج طبقِ بٌذي ًطذُ (2)%10 توام اهكاًات خشٍج
 (1)%30 ساُ پلِ خاسجي (1)%0 البي يا ٍسٍدي

 (1)%20 ساّشٍ يا كشيذٍس (1)%0 خشٍج طبقِ بٌذي ًطذُاهكاًات 
 (0)%10 ساُ پلِ داخلي (1)%0 ساُ پلِ خاسجي
 (0)%0 پلِ بشقي (1)%0 ساّشٍ يا كشيذٍس

 (4)%120 دستطَيي،حوام يا سختكي (1)%0 ساُ پلِ داخلي
 (4)%110 اتاق تجْيضات گشهايطي (0)%0 پلِ بشقي

 (4)%110 هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ خاسجي (3)%10 دستطَيي، حوام يا سختكي
 (3)%90 سطح بيشًٍي ديَاس (3)%10 پطت بام

داكت كابل،دٍدكص،كاًال تجْيضات 
 گشهايطي،سشهايطي ٍ...

 (3)%80 پطت بام (3)10%

 (3)%80 اتاق صيشضيشٍاًي،فضاس پٌْاًي سقف (2)%10 ًفش 100هحَطِ هًَتاط كاسي، با گٌجايص كوتش اص 
 (3)%70 هحَطِ يا ًقاط طبقِ بٌذي ًطذُ (2)%10 بشق يا اتاق تشاًسفَسهاتَس هحَطِ تابلَّاي

 (2)%50 هحَطِ يا ًقاط طبقِ بٌذي ًطذُ (2)%10 ضَت يا هحَطِ .....پسواًذ
 (2)%50 فضاّاي بستِ يكپاسچِ ديَاس 

هحَطِ سشٍيس يا تجْيضات طبقِ بٌذي 
 ًطذُ

50%(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92سال یازدهم شماره 25

5-ث- اماكن مراقبت و نگهداري بيماران
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 وگُذاري تيماراناماكه مراقثت ي  -ث-5

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 آتص هحل ضشٍع آتص هحل ضشٍع

آضپضخاًِ يا هحل پخت ٍ  (39)%600 آضپضخاًِ يا هحل پخت ٍ پض
 پض

100%(39) 

 (6)%20 دستطَيي،حوام،سختكي (6)%100 دستطَيي،حوام،سختكي
 (5)%10 توام اهكاًات خشٍج (5)%80 دفتش

(3)%10 ساّشٍ يا كشيذٍس (4)%60 اتاق تجْيضات گشهايطي  
اهكاًات خشٍج طبقِ بٌذي  (4)%60 توام اهكاًات خشٍج

 ًطذُ
0%(2) 

 (0)%0 البي يا ٍسٍدي (2)%20 البي يا ٍسٍدي
 (0)%0 ساُ پلِ خشٍجي (1)%20 ساّشٍ يا كشيذٍس
 (0)%0 ساُ پلِ داخلي (0)%10 ساُ پلِ خاسجي

 (0)%0 پلِ بشقي (0)%10 اهكاًات طبقِ بٌذي ًطذُ خشٍج
سالي اجتواعات،اتاق  (0)%0 ساُ پلِ داخلي

 ًطيوي،ّال، سالي
10%(4) 

 (3)%10 اتاق خَاب (0)%0 پلِ بشقي
 (3)%10 ضَت يا هخضى پسواًذ (3)%40 اتاق يا هحَطِ ضستطَ

هحَطِ هاضيي آالت يا  (2)%40 اتاق خَاب
 اتاق آساًسَس

10%(3) 

سالي اجتواعات،ّال،اتاق 
 ًطيوي،سالي

 (3)%10 دفتش (2)40%

هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ  (2)%30 سقف
 سشٍيس،تجْيضات

10%(3) 

هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ 
 سشٍيس،تجْيضات

 (3)%10 آصهايطگاُ (2)30%

هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ  (2)%30 غزاخَسي،كافِ تشيا
 كاس

10%(3) 

هحَطِ ّاي طبقِ بٌذي ًطذُ 
 بيشًٍي

ساصي، اتاق رخيشُ  (2)30%
 هحَطِ، هخضى يا

10%(2) 

اتاق يا هحَطِ هاضيي آالت يا اتاق 
 آساًسَس

هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ  (2)30%
 هٌطاء

10%(2) 

اهاكي طبقِ بٌذي ًطذُ،  (2)%20 هحَطِ طبقِ بٌذي ًطذُ كاس
 سشٍيس

10%(2) 

 

 

 

 

 

اتاق ذخیره سازی
یا محوطه مخزن
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6- الف- آپارتمان هاي مسكوني يا ديگر منازل چند خانواري

6-ب- هتل و متل

جدول6: مقایسه علت اصلي آتش سوزي ساختمان هاي بلندمرتبه و کوتاه ) میانگین سالیانه2009-2013(
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 (3112-3112ساختمان َاي تلىذمرتثٍ ي كًتاٌ ) مياوگيه سالياوٍ سًزي آتش: مقايسٍ علت اصلي 6جذيل

 آپارتمان َاي مسكًوي يا ديگر مىازل چىذ خاوًاري -الف

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(75)%6770 تجْيضات پخت ٍ پض (72)%63670 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (7)%590 دخاًياتاستعوال  (6)%5750 استعوال دخاًيات

 (3)%300 عوذي (6)%5650 تجْيضات گشهايطي
(3)%250 تجْيضات گشهايطي (5)%4910 عوذي  

سين كطي بشق ٍ تجْيضات 
 سٍضٌايي

سين كطي بشق ٍ  (3)2770%
 تجْيضات سٍضٌايي

190%(2) 

 (2)%170 ضوع (2)%1920 دس هعشض آتص قشاس گشفتي
  (2)%1850 ضستطَ ٍ خطك كشدى لباس

 (2)%1820 ضوع
 

 َتل ي متل -ب-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(45)%240 تجْيضات پخت ٍ پض (48)%1420 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (10)%60 استعوال دخاًيات (10)%290 تجْيضات گشهايطي

ضستطَ ٍ خطك كشدى  (8)%250 ضستطَ ٍ خطك كشدى لباس
 لباس

40%(7) 

سين كطي بشق ٍ  (8)%230 عوذي
 تجْيضات سٍضٌايي

30%(6)  

 (4)%20 عوذي (8)%200 استعوال دخاًيات
سين كطي بشق ٍ تجْيضات 

 سٍضٌايي
 (4)%20 تجْيضات گشهايطي (7)160%

 (3)%20 َّاكص ٍ تَْيِ (5)%160 َّاكص ٍ تَْيِ
احتشاق خَدبخَدي يا  (2)%60 ضوع

 ٍاكٌص ضيويايي
10%(2) 

 (2)%10 ضوع 
 

 

 

 

 

 

 (3112-3112ساختمان َاي تلىذمرتثٍ ي كًتاٌ ) مياوگيه سالياوٍ سًزي آتش: مقايسٍ علت اصلي 6جذيل

 آپارتمان َاي مسكًوي يا ديگر مىازل چىذ خاوًاري -الف

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(75)%6770 تجْيضات پخت ٍ پض (72)%63670 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (7)%590 دخاًياتاستعوال  (6)%5750 استعوال دخاًيات

 (3)%300 عوذي (6)%5650 تجْيضات گشهايطي
(3)%250 تجْيضات گشهايطي (5)%4910 عوذي  

سين كطي بشق ٍ تجْيضات 
 سٍضٌايي

سين كطي بشق ٍ  (3)2770%
 تجْيضات سٍضٌايي

190%(2) 

 (2)%170 ضوع (2)%1920 دس هعشض آتص قشاس گشفتي
  (2)%1850 ضستطَ ٍ خطك كشدى لباس

 (2)%1820 ضوع
 

 َتل ي متل -ب-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(45)%240 تجْيضات پخت ٍ پض (48)%1420 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (10)%60 استعوال دخاًيات (10)%290 تجْيضات گشهايطي

ضستطَ ٍ خطك كشدى  (8)%250 ضستطَ ٍ خطك كشدى لباس
 لباس

40%(7) 

سين كطي بشق ٍ  (8)%230 عوذي
 تجْيضات سٍضٌايي

30%(6)  

 (4)%20 عوذي (8)%200 استعوال دخاًيات
سين كطي بشق ٍ تجْيضات 

 سٍضٌايي
 (4)%20 تجْيضات گشهايطي (7)160%

 (3)%20 َّاكص ٍ تَْيِ (5)%160 َّاكص ٍ تَْيِ
احتشاق خَدبخَدي يا  (2)%60 ضوع

 ٍاكٌص ضيويايي
10%(2) 

 (2)%10 ضوع 
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6--پ: خوابگاه

6-ت: دفاتر اداري

فهرست منابع و مآخذ:
رامين، علي، كامران فاني، محمدعلي سادات)زيرنظر( دانشنامه   -1

دانش گستر، موسسه دانش گستر روز، تهران، چاپ اول 1389
2-en.wikipedia.org/wiki/united states
3-List of  Tallest Building in the United States.wiki-

pedia
4-An Overview of  the U.S.Fire Problem.20011

5- دفتر تدوين مقررات ملي ساختمان. مبحث سوم محافظت ساختمان ها 
ويرايش سوم.  و شهرسازي.  راه، مسكن  تحقيقات  مركز  مقابل حريق،  در 

تهران 1395
6-Marty Anrens .High-Rise Building Fire.novem-

ber2016 National Fire Protection Association
7-شيمي، علي اصغر. تكنولوژي حريق. انتشارات دانشگاه ملي ايران. 1354
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 ج: خًاتگاٌ-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(73)%370 تجْيضات پخت ٍ پض (76)%2570 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (8)%40 عوذي (5)%180 عوذي

 (6)%30 استعوال دخاًيات (3)%90 تجْيضات گشهايطي
(4)%20 ضوع (3)%90 استعوال دخاًيات  

سٍضٌايي ٍ سين كطي ٍ تجْيضات 
 بشق

 (2)%10 باصي با صٌايع حشاستي (2)60%

سين كطي بشق ٍ  
 تجْيضات سٍضٌايي

10%(2) 

 

 ت: دفاتر اداري-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(36)%110 تجْيضات پخت ٍ پض (26)%740 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (15)%50 سين كطي بشق ٍ تجْيضات سٍضٌايي (14)%400 سين كطي بشق ٍ تجْيضات سٍضٌايي

 (7)%20 تجْضات گشهايطي (11)%310 تجْيضات گشهايطي
(7)%20 عوذي (9)%260 استعوال دخاًيات  

 (5)%10 استعوال دخاًيات (9)%250 عوذي
 (4)%10 َّاكص ٍ تَْيِ (8)%220 َّاكص ٍ تَْيِ

 (3)%10 كاسيهطعل،چشاغ يا لحين  (4)%120 دس هعشض آتص قشاس گشفتي
 (3)%10 تجْيضات الكتشًٍيكي، اداسي يا سشگشهي (3)%90 تجْيضات الكتشًٍيكي، اداسي يا سشگشهي

ابضاسّاي كاس ٍ تجْيضات صٌعتي،هطعل ّاي  (2)%60 ضوع
 بشش،لحين كاسي

10%(3) 

ابضاسّاي كاس ٍ تجْيضات صٌعتي،هطعل ّاي 
 بشش،لحين كاسي

50%(2)  

 (2)%50 هطعل، چشاغ يا لحين كاسي
 

 

 

 

 

 

 ج: خًاتگاٌ-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(73)%370 تجْيضات پخت ٍ پض (76)%2570 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (8)%40 عوذي (5)%180 عوذي

 (6)%30 استعوال دخاًيات (3)%90 تجْيضات گشهايطي
(4)%20 ضوع (3)%90 استعوال دخاًيات  

سٍضٌايي ٍ سين كطي ٍ تجْيضات 
 بشق

 (2)%10 باصي با صٌايع حشاستي (2)60%

سين كطي بشق ٍ  
 تجْيضات سٍضٌايي

10%(2) 

 

 ت: دفاتر اداري-6

 ساختواى بلٌذ ساختواى كَتاُ
 سَصي آتص علت سَصي آتص علت

(36)%110 تجْيضات پخت ٍ پض (26)%740 تجْيضات پخت ٍ پض  
 (15)%50 سين كطي بشق ٍ تجْيضات سٍضٌايي (14)%400 سين كطي بشق ٍ تجْيضات سٍضٌايي

 (7)%20 تجْضات گشهايطي (11)%310 تجْيضات گشهايطي
(7)%20 عوذي (9)%260 استعوال دخاًيات  

 (5)%10 استعوال دخاًيات (9)%250 عوذي
 (4)%10 َّاكص ٍ تَْيِ (8)%220 َّاكص ٍ تَْيِ

 (3)%10 كاسيهطعل،چشاغ يا لحين  (4)%120 دس هعشض آتص قشاس گشفتي
 (3)%10 تجْيضات الكتشًٍيكي، اداسي يا سشگشهي (3)%90 تجْيضات الكتشًٍيكي، اداسي يا سشگشهي

ابضاسّاي كاس ٍ تجْيضات صٌعتي،هطعل ّاي  (2)%60 ضوع
 بشش،لحين كاسي

10%(3) 

ابضاسّاي كاس ٍ تجْيضات صٌعتي،هطعل ّاي 
 بشش،لحين كاسي

50%(2)  

 (2)%50 هطعل، چشاغ يا لحين كاسي
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بررسي حادثه آتش سوزي برج تجاري- اداري سلمان 

 1- مقدمه:
برج تجاري و اداري سلمان در تقاطع خيابان راهنمايي و سلمان شهر مشهد 
واقع شده است. زير بناي ساختمان 62921/4 متر مربع با كاربري تجاري و 
اداري با 17 طبقه تجاري اداري )3 طبقه زير همكف، 3 طبقه تجاري و ساير 
طبقات اداري( مي باشد. سازه ساختمان بصورت تركيبي از بتن و اسكلت فلزي 

و نماي ساختمان از جنس ورقهاي كامپوزيت مي باشد.
طبق بررسي صورت گرفته از سوي كارشناسان آتش نشاني محل شروع 
آتش سوزي در طبقه چهارم ساختمان مذكور شناسايي شده است كه با توجه 
به گسترش آتش سوزي بخشهايي از فضاهاي داخلي و قسمت عمده اي از 

نماي ساختمان دچار آتش سوزي و خسارات شده است.  

 تهیه گزارش: تيم كارشناسي متشكل از كارشناسان دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور و سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري؛ تهران، تبريز و اصفهان

گزارش
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2- شرح کلي حادثه:
آتش سوزي برج تجاري- اداري سلمان مشهد در ساعت 19:52 روز يكشنبه 
مورخ 1395/4/20 طي تماس تلفني با مركز 125 سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري مشهد اطالع رساني شده و اولين تيم آتش نشاني 
از ايستگاه شماره 3 در ساعت 19:56 )4 دقيقه بعد از دريافت پيام( در محل 
حاضر شده ضمن ارزيابي اوليه بالفاصله درخواست اعزام نيرو و تجهيزات 
نيروي  نفر  از 270  بيش  مجموع  در  مي شود.  انجام  ديگر  ايستگاه هاي  از 
آتش نشاني و 100 دستگاه به محل اعزام و عمليات اطفاي كامل آتش سوزي 

در ساعت 1:30 بامداد 1395/4/21 صورت پذيرفت.
3-سوابق نظارت آتش نشانی  بر ایمني ساختمان برج سلمان
با توجه به تكاليف مقرر در قانون شهرداري ها )بند 14 ماده 55( همچنين 
سازمان  شناسايي  بر  مبني  ساختمان  ملي  مقررات  در  شده  تعيين  تكاليف 
ايمني،  نظارت  حوزه  در  مسئول  مقام  بعنوان  ايمني  خدمات  و  آتش نشاني 
در  ايمني  مقررات  و  ضوابط  اجراي  درخصوص  قبلي  پيگيري هاي  سوابق 
ساختمان برج سلمان از سوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 

مشهد بشرح ذيل مي باشد؛
• مكاتبه با مهندسين مشاور و طراح ساختمان، مبني بر اعالم نواقص ايمني 

طرح و عدم تاييد نقشه هاي ارايه شده.

اعالم عدم  و طراح ساختمان، درخصوص  مهندسين مشاور  با  مكاتبه   •
دريافت نقشه هاي ساختمان براي بررسي و تاييديه ايمني آتش نشاني.

و  ساختمان  ايمني  نقايص  اعالم  بر  مبني  منطقه،  شهردار  به  مكاتبه   •
درخواست اصالح طرح هاي ايمن سازي ساختمان.

• مكاتبه با مالك ساختمان درخصوص اعالم ضوابط ايمني و آتش نشاني.
نظر  اعالم  و  بررسي  نتايج  اعالم  بر  مبني  مالك ساختمان،  با  مكاتبه   •

كارشناسي نقشه هاي تاسيسات اطفاي حريق.
• مكاتبه با مديريت پروژه سلمان، درخصوص ارسال گزارش بازديد و ارايه 

ضوابط ايمني ساختمان.
ايمني  نواقص  رفع  به  نسبت  اخطاريه  سلمان،  پروژه  مدير  با  مكاتبه   •

ساختمان.
سوي  از  اعزامي  تیم  کارشناسي  نظر  اعالم  و  بررسي   -4

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور:
طبق برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته تيمي متشكل از كارشناسان 
خبره سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، اصفهان و 
)برج سلمان مشهد(  از محل حادثه آتش سوزي  تيرماه  تاريخ 24  تبريز در 
خراسان  استانداري  در  مربوطه  مسئولين  با  جلسه  تشكيل  و ضمن  بازديد 
رضوي و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد نحوه وقوع 

1 
 

 بسمه تعالي
 اداري سلمان  -سوزي برج تجاريگزارش بررسي حادثه آتش

 20/4/1395تاريخ وقوع آتش سوزي: 

هاي آتش سازمانو سازمان شهرداريها و دهيارهاي كشور دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري اسان نتيم كارشناسي متشكل از كارشتهيه گزارش: 
 تبريز و اصفهان نشاني و خدمات ايمني شهرداري؛ تهران،

 مقدمه -1

متر مربع با  4/62921سلمان در تقاطع خيابان راهنمايي و سلمان شهر مشهد واقع شده است. زير بناي ساختمان تجاري و اداري برج 
سازه ساختمان باشد. ميطبقه تجاري و ساير طبقات اداري(  3طبقه زير همكف،  3طبقه تجاري اداري ) 17كاربري تجاري و اداري با 

 باشد.فلزي و نماي ساختمان از جنس ورقهاي كامپوزيت مياسكلت بصورت تركيبي از بتن و 
ساختمان مذكور شناسايي شده سوزي در طبقه چهارم آتش شروع نشاني محلطبق بررسي صورت گرفته از سوي كارشناسان آتش

ي از نماي ساختمان دچار آتش سوزي و است كه با توجه به گسترش آتش سوزي بخشهايي از فضاهاي داخلي و قسمت عمده ا
 خسارات شده است.

 
 

  
 نقشه موقعيت ساختمان برج سلمان مشهد
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و گسترش آتش آتش سوزي و عملكرد سازمان هاي امدادي و عملياتي مورد 
بررسي و ارزيابي قرار گرفت. نتايج بازديد و پيشنهادات مربوطه بشرح ذيل 

ارايه مي شود:    
5-1- بررسي محل و علت وقوع حادثه:

• اقدامات و عملکرد مناسب
- ساختمان فوق داراي 5 دستگاه راه پله مي باشد و اين 5 دستگاه تا طبقات 
تجاري ادامه داشته و در ساختمان 2 دستگاه راه پله دوربندي شده و بوسيله 
درب هاي مقاوم در برابر حريق )خود بسته شو( مجهز شده است كه براي 

تخليه اضطراري ساكنين مناسب مي باشد.
- سيستم اطفاي حريق )اسپرينكلر( در دو زون اجرا شده است. زون اول از 
طبقه 3- تا 3+ و زون دوم از طبقه 4 تا 17، در زمان وقوع آتش سوزي چند 
اسپرينكلر در طبقه 4 عمل كرده است كه اين موضوع نشان دهنده فعال بودن 
بخشي از سيستم اطفاي حريق در ساختمان مي باشد. زون يك عمل كرده در 

زون دوم با توجه به قطع برق از سيستم خارج شده است. 
- لوله خشك آتش نشاني در تمامي طبقات اجرا شده و انشعابات آن به 
صورت 1/5 اينچ با لوله هاي آتش نشاني )لوله كتاني( در داخل جعبه هاي 
مخصوص قرار داشتند كه در زمان آتش سوزي توسط آتش نشانان در طبقات 

ساختمان استفاده شده است.

• اقدامات و عملکرد نامناسب
- برج سلمان در يك قطعه زمين سه بر واقع گرديده است، ارتفاع ساختمان 
حدود 75 متر و نماي كل ساختمان از جنس كامپوزيت ساخته شده است كه 
عوامل مذكور موجب تشديد و ايجاد شرايط الزم براي گسترش آتش سوزي 

شده است.
- سيستم اعالم حريق از نوع آدرس پذير مي باشد، طبق بررسي صورت 
گرفته اين سيستم در زمان وقوع فعال بوده ولي آژيرهاي ساختمان غير فعال 
بوده است. با توجه به گزارش پرينت شده از كنترل پنل از ساعت 20:13 
دقيقه به بعد دتكتور طبقه پنجم اعالم حريق كرده است كه تاخير در اعالم 
آتش سوزي همچنين غير فعال بودن آژير، نشان دهنده نقص در سيستم 

اعالم حريق ساختمان مي باشد.
- ساختمان فوق در طبقات پائين تا طبقه چهارم با زير بناي كلي احداث 
شده و از طبقه چهار به باال مساحت طبقات كاهش يافته و بصورتي كه برج 
اصلي در مركز قرار گرفته است و فاصله ساختمان برج داخلي از خيابان هاي 
اطراف زياد مي باشد. با توجه به نوع طراحي و معماري ساختمان فاصله محل 
استقرار خودروهاي نردبان آتش نشاني با برج اصلي ساختمان زياد بوده لذا 
با در نظر گرفتن اولويت بندي عمليات امداد و نجات و اطفاي حريق صورت 
گرفته، وجود فاصله زياد از طرف خيابان هاي اطراف تا برج اصلي )محل وقوع 

حريق(، عملكرد موثر دسترسي نردبان ها را تحت الشعاع قرار داده است.

3 
 

اه پله دستگاه ر 2ساختمان  و دردستگاه تا طبقات تجاري ادامه داشته  5پله مي باشد و اين دستگاه راه 5ساختمان فوق داراي  -
ري ساكنين كه براي تخليه اضطرا )خود بسته شو( مجهز شده استهاي مقاوم در برابر حريق دوربندي شده و بوسيله درب

 .باشدمناسب مي
، در زمان 17تا  4+ و زون دوم از طبقه 3تا  -3در دو زون اجرا شده است. زون اول از طبقه سيستم اطفاي حريق )اسپرينكلر(  -

عمل كرده است كه اين موضوع نشان دهنده فعال بودن بخشي از سيستم اطفاي  4سوزي چند اسپرينكلر در طبقه وقوع آتش
 حريق در ساختمان مي باشد. زون يك عمل كرده در زون دوم با توجه به قطع برق از سيستم خارج شده است. 

نشاني )لوله كتاني( در اينچ با لوله هاي آتش 5/1نشاني در تمامي طبقات اجرا شده و انشعابات آن به صورت لوله خشك آتش -
 .نشانان در طبقات ساختمان استفاده شده استسوزي توسط آتشكه در زمان آتش داخل جعبه هاي مخصوص قرار داشتند

  نامناسبعملكرد اقدامات و 

كل ساختمان از جنس  و نمايمتر  75ساختمان حدود ارتفاع ، بر واقع گرديده استبرج سلمان در يك قطعه زمين سه -
 سوزي شده است.كامپوزيت ساخته شده است كه عوامل مذكور موجب تشديد و ايجاد شرايط الزم براي گسترش آتش

باشد، طبق بررسي صورت گرفته اين سيستم در زمان وقوع فعال بوده ولي آژيرهاي پذير مياز نوع آدرس سيستم اعالم حريق -
دقيقه به بعد دتكتور طبقه پنجم  20:13وجه به گزارش پرينت شده از كنترل پنل از ساعت ساختمان غير فعال بوده است. با ت

اعالم حريق كرده است كه تاخير در اعالم آتش سوزي همچنين غير فعال بودن آژير، نشان دهنده نقص در سيستم اعالم 
 باشد.حريق ساختمان مي

اي كلي احداث شده و از طبقه چهار به باال مساحت طبقات كاهش ساختمان فوق در طبقات پائين تا طبقه چهارم با زير بن -
با  فاصله ساختمان برج داخلي از خيابان هاي اطراف زياد مي باشد. اصلي در مركز قرار گرفته است وبرج  ي كهيافته و بصورت

توجه به نوع طراحي و معماري ساختمان فاصله محل استقرار خودروهاي نردبان آتش نشاني با برج اصلي ساختمان زياد بوده 
هاي وجود فاصله زياد از طرف خيابان، بندي عمليات امداد و نجات و اطفاي حريق صورت گرفتهبا در نظر گرفتن اولويت لذا

 .استتحت الشعاع قرار داده را ها عملكرد موثر دسترسي نردبان(، )محل وقوع حريق اصلياطراف تا برج 

 

  

 محل استقرار نردبان ها      سلمان فارسي                                                    15خ راهنمايي                                                   

   

 
 خيابان راهنمايي      

 موقعيت ساختمان و محل قرار گيري خودروهاي نردبان آتش نشاني

برج  تجاري                           تجاري
 اصلي
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- هوزريل هاي اطفاي حريق كه مخصوص استفاده متصرفين در ساختمان 
مي باشد در تمامي طبقات اجرا شده است، طبق اعالم مسئولين فني ساختمان 
و  آتش نشانان فشار آب هوزريل ها در زمان وقوع حادثه بسيار پايين و غير 

قابل استفاده بوده است.
- نماي ساختمان با انجام نبشي كشي فلزي با فاصله حدوداً 20 سانتي متر از 
بدنه ساختمان و با روكش پانل هاي كامپوزيتي اجرا شده است كه اين فاصله 
ايجاد شده در طول ساختمان به صورت تنوره ي آتش عمل نموده و آتش را 
سريعاً به ساير بخش هاي نماي ساختمان توسعه داده است. همچنين با توجه 
به جنس نماي ساختمان آتش سوزي در هر سه جهت )عمودي، افقي و رو به 

پايين( توسعه داشته است. 
تذكرات مكرر  به  مديريت ساختمان  و  پروژه  مدير  مناسب  اقدام  - عدم 

سازمان آتش نشاني مبني بر رفع نواقص و اجراي طرح ايمني ساختمان.
نماهاي  در جنب  برق  فيوز  و نصب جعبه هاي  برق  در سيستم  نقص   -
اشتعال زا و انجام قسمتي از سيم كشي برق در سطح خارجي ساختمان و در 

زير نماي بيروني كه موجب كندسوزي و سپس اشتعال نما شده است.
- با توجه اينكه نماي ساختمان مقاوم در برابر حريق نبوده است لذا در 
زمان آتش سوزي گدازه هاي آتش از طبقات باال به طبقات پايين گسترش 
يافته همچنين خاكستر گدازه ها تا شعاع 100 متري بر روي ساير ساختمان ها 

نيز مشاهده گرديد. 
رشته  زيادي  تعداد  و  برق  فيوز  جعبه  دستگاه  يك   4 طبقه  تراس  در   -
سيم هاي برق از جعبه فيوز فوق خارج و در طول ساختمان به طرف باال امتداد 
دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده و بازديد طبقات قابل دسترسي در زمان 
بازديد از داخل ساختمان و نماي بيرون و همچنين با مدنظر قراردادن رفتار 
آتش، حاكي از آن بود كه كانون آتش سوزي در بالكن طبقه چهارم در كنار 
تابلو برق موجود در كنار پنجره واحد اداراي مي باشد، الزم به ذكر است؛ در 
زمان بازديد بعلت پلمپ برخي واحدها دسترسي به تابلوي برق و سيم هاي 

مربوطه وجود نداشت. 
- با توجه به مدارك موجود و اظهارات شهود؛ عامل آتش سوزي در اثر ايجاد 
اتصالي در كابل منتهي به تابلو برق در بالكن طبقه چهارم و كندسوزي و در 
نهايت اشتعال و انتقال به ورق هاي كامپوزيت قابل اشتعال و گسترش حريق 

و سرايت به اطراف اعالم مي گردد.

5-2- بررسي نحوه عملکرد نیروهاي امدادي 
5-2-1- تیم هاي عملیاتي سازمان آتش نشاني و خدمات 

ایمني شهرداري مشهد
• اقدامات و عملکرد مناسب

مرحله  در  مشهد  شهرداري  ايمني  خدمات  و  نشاني  آتش  سازمان   -
پيشگيري ضمن بازديدهاي كارشناسي مسائل و مشكالت ايمني ساختمان 
به مدير پروژه ساختمان، مديريت ساختمان و شهرداري منطقه اعالم شده 
است. همچنين طرح عملياتي ايمني ساختمان بصورت اختصاصي برج سلمان 

تدوين و به مديريت پروژه ابالغ شده است. 
- در زمان وقوع حادثه آتش سوزي و دريافت خبر آتش سوزي توسط سامانه 
125، مركز فرماندهي اولين تيم عملياتي را از ايستگاه شماره 3 )نزديكترين 
ايستگاه كه در فاصله اي حدود 3 كيلومتري( با تجهيزات كامل به محل اعزام 

نموده و اولين تيم در مدت زمان 4 دقيقه در محل حاضر مي شود.
- در حين عمليات امداد و نجات و اطفاي آتش سوزي؛ نيروهاي كمكي از 
ساير ايستگاه هاي آتش نشاني به همراه 4 دستگاه خودروي نردبان دار به محل 
حادثه رسانده و از 5 نقطه بوسيله آنها جهت اطفاي حريق از وجوه بيروني برج 
اقدام و ساير نيروها با فعال نمودن سيستم هاي لوله خشك به داخل ساختمان 
وارد شده و همراه با اطفاي حريق و با اولويت بندي نسبت به تخليه اضطراري 

نفرات از ساختمان نموده اند.
-  پوشش مناسب تجهيزات و خودرهاي آتش نشاني در محل حادثه به 
تعداد 100 دستگاه  شامل؛ 52  دستگاه خودرو اطفاء حريق،6 دستگاه خودرو 
نجات، 4 دستگاه خودرو تجهيزات، 8 دستگاه خودرو نردبان و پلت فرم، 2 
دستگاه توربوفن و 3 دستگاه موتور سيكلت همچنين تعداد 27 دستگاه خودرو 
آبرساني و ساير خودروهاي آتش نشاني از ساير واحدهاي شهرداري مي باشد.
- با توجه به ساعت وقوع حريق ) وجود نفرات زياد در برج( و شدت آن 
و توليد دود و ساير محصوالت احتراق و توسعه حريق، احتمال بروز تلفات 
اين موضوع  زياد وجود داشت كه  اثر دود گرفتگي و سوختگي  انساني در 
بصورت مناسب از سوي آتش-نشانان و پرسنل نگهباني ساختمان مديريت و 

ساكنين به بيرون از محوطه تخليه شده اند.
• تیم هاي عملیاتي سایر سازمان هاي امدادي

- اورژانس؛ اعزام 6 دستگاه آمبوالنس، يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 
آماده باش و حضور مديران مرتبط در مركز ستاد مديريت بحران دانشگاه 
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علوم پزشكی.
- شركت توزيع برق؛ اعزام 4 دستگاه ديزل اضطراری به محل،  اعزام 4 
تيم عملياتی و دو گروه پيشرو،  حضور مديران مرتبط در محل و اتاق بحران 

سازمان و اعالم آماده باش به ساير نيروهای مرتبط.
- شركت گاز؛  اعزام4 دستگاه خودرو عمليات به محل،  قطع گاز ايستگاه 
مجاور به منظور جلوگيری از بروز حادثه ثانويه و  وصل مجدد گاز مشتركين 

در صبح روز بعد به علت نياز به مراجعه و تحويل به مشترك.
- جمعيت هالل احمر؛  اعزام 6 دستگاه آمبوالنس،  اعزام يك دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس، اعزام دو قالده سگ زنده ياب،  اعزام 47 نيرو در قابل 7 
تيم آوار، اعزام دو تيم ارزياب،  حضور مدير عامل جمعيت استان و ساير مديران 

جمعيت در محل و در اتاق فرماندهی مديريت بحران.
- شركت آب منطقه ای؛  اعزام 2 دستگاه تانكر آب و 2 دستگاه در حالت 
آماده به كار، برش خط 80 ميليمتر در محل جهت آبرسانی به خودروهاي 
آتش نشانی و آبرسانی به مشتركين به محل، حضور مديرعمليات و كشيك 

مقيم در محل حادثه. 
• عملکرد و اقدامات نامناسب

- در ساعت بروز آتش سوزي، ترافيك نسبتاً سنگيني در خيابان هاي اطراف 
برج سلمان سنگين اعالم شده است و با توجه به عدم كنترل و اطالع رساني 
مناسب، ساكنين محله هاي مجاور در منطقه حادثه حضور يافته اند كه اين 
امداد رساني شده است، دراين  بروز مشكالتي در عمليات  موضوع موجب 
خصوص مي بايست زون عملياتي و زون احتياط با فاصله مناسب از محل 
آتش سوزي تشكيل  شود و از تردد خودروهاي شخصي همچنين مردم به 

منطقه عمليات جلوگيري گردد.
- وجود تعداد زيادي از مسئولين استاني، شهرستان و شهر كه به لحاظ 
احساس مسئوليت و يا اطالع از شدت حادثه در محل حضور داشته اند و 
موجب شلوغي منطقه عمليات شده است در صورتيكه نيازي به حضور آنان 

در زون علمياتي نمي باشد. 
- عدم پشتيباني مناسب )آب و غذا( از نيروهاي امدادي مستقر در منطقه 

عمليات توسط نيروهاي ستادي سازمانهاي مذكور. 
سازمان هاي  سوي  )از  حادثه  مورد  در  مختلف  هاي  مصاحبه  انجام   -
اوليه موجب بروز شايعاتي در خصوص حادثه و نحوه  مختلف( در ساعات 

عملكرد نيروهاي امدادي شده است. 

- عدم ايجاد زون عمليات و زون احتياط براي حضور موثر تيم هاي عملياتي 
صورت  )در  ثانويه  خسارات  بروز  از  پيشگيري  همچنين  حادثه،  منطقه  در 

گسترش آتش سوزي به ساختمان و معابر مجاور(.
- با توجه به مستندات و تصاوير دريافتي از حادثه مذكور، اطالع رساني و 
پخش مستقيم عمليات اطفاي آتش سوزي از سوي شبكه استاني هم جنبه 
مثبت داشته و هم منفي، بدين صورت كه از يك سو با هشدار به ساكنين 
اطراف برج برخي از افراد منطقه اطراف برج اقدام به ترك منازل و محل 
كار خود نموده اند و از سوي ديگر عده اي با شنيدن خبر آتش سوزي از ساير 
مناطق شهر براي مشاهده صحنه به محل حادثه آمده اند. لذا تجمع افراد و 
گروه هاي مختلف موجب بروز مشكل در اعزام تيم هاي پشتيبان همچنين 

عمليات آتش نشانان شده  است.
5- جمع بندي )نقاط قوت و ضعف(

5-1- قبل از حادثه
- با توجه به مستندات دريافتي از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري مشهد، عليرغم مكاتبات و پيگيري هاي متعدد سازمان مذكور مبني 
بر طي مراحل قانوني و اجراي طرح ايمني در ساختمان برج سلمان، ساختمان 
دراين  است.  رسيده  بهره برداري  به  و  اجرا  ايمني  نواقص  داشتن  با  مذكور 
خصوص مي توان به  عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوطه از سوي پيمانكار 
برداري( و  يا مالكين ساختمان )در مرحله بهره  )در مرحله ساخت(، مالك 

همچنين صدور مجوز ساخت و پايان كار از سوي شهرداري اشاره نمود.
5-2- حین حادثه

- با توجه به ارزيابي كارشناسان اعزامي و در نظر گرفتن موقعيت و شرايط 
نيروهاي  توسط  آتش-سوزي  اطفاي  و  نجات  و  امداد  عمليات  ساختمان، 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مشهد مناسب ارزيابي مي گردد. 
- همكاري ساير سازمان هاي عملياتي و امدادي حاضر در محل حادثه از 
جمله؛ اورژانس، اداره گاز، اداره آب و فاضالب و شركت گاز مناسب ارزيابي 

مي شود.
نيروهاي  همكاري  و  آتش نشاني  و  امدادي  نيروهاي  موقع  به  حضور   -
نگهباني و تاسيسات ساختمان براي تخليه اضطراري افراد حاضر در داخل 
ساختمان مناسب بوده و عليرغم گستردگي آتش سوزي، اين حادثه تلفات 

جاني نداشته است.
همچنين  حادثه  منطقه  زون بندي  منظور  به  گرفته  صورت  اقدامات   -
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كنترل تردد خودروها و افراد غيرامدادي به منطقه، از سوي نيروي انتظامي و 
راهنمايي و رانندگي مناسب ارزيابي نمي شود.   

- در زمان وقوع آتش سوزي و قبل از حضور آتش نشانان با توجه به بسته 
بودن درب واحدهاي اداري و عدم امكان دسترسي به محل وقوع آتش سوزي 

عدم  همچنين  هوزريل ها  آب  فشار  بودن  پايين  سرقت(،  ضد  )درب هاي 
عملكرد مناسب و موثر سيستم اعالم آتش سوزي و بخشي از اسپرسنكلرهاي 
محيطي )آب پاش(، عماًل اقدام موثري در لحظات اوليه آتش سوزي از سوي 

مسئولين فني و ساكنين ساختمان صورت نگرفته است.
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 ماكت برج تجاري اداري سلمان نماي بيروني برج سلمان يزچهارم محل وقوع اوليه آتش سوبالكن طبقه 

   
 ريزش نورگير ساختمان در اثر آتش سوزي خسارات وارده به واحدهاي اداري نمايي از كانون آتش سوزي

   
 سيستم هوزريل موجود در ساختمان فاصله بين ديوار و نماي ساختمان

آتش نشان و انتقال وي به بيرون از مصدوميت 
 ساختمان
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 برج سلمان مراحل مختلف رشد و گسترش آتش سوزي در ساختمان
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مقدمه:
طي سال جاري ميالدي وقوع آتش سوزی در سه نقطه از برج هاي بلند مرتبه 
در جهان اين سوال را مطرح كرده كه آيا با همان سرعتی كه ظاهر شهرها به 
سمت مدرن شدن پيش می رود در باطن هم امكانات مناسب برای تامين ايمنی 
آنها وجود دارد؟  و يا تا چه ميزان به ايمنی و تاب آوری برج هاي بلند مرتبه در 
حوادث مختلف توجه شده است. در كشور ما نيز برج های مسكونی بلند مرتبه 
كمربند شمالی تهران را از غرب تا شرق قبضه كرده اند، بلند مرتبه سازي در 
شهرها از جمله مشهد، بندرانزلی، بندرعباس و ... نيز رو به فزوني اند. گزارش 
حاضر خالصه اي از وقوع حادثه دلخراش آتش سوزي در سه نقطه از جهان 
است كه مي تواند تجارب قابل توجهي براي ايمني و جلوگيري از وقوع حوادث 

مشابه در كشورمان داشته باشد.

1- آتش سوزي مهیب برج در لندن
برج  يك   )2017 ژوئن   14(  1396 خرداد   24 چهارشنبه  بامداد1  يك  ساعت 
پايتخت كشور  لندن،  متر، در شهر  به 75  نزديك  بلندي  به  مسكوني 24 طبقه، 
محله  در   1974 سال  در  گرنفل2  برج  شد.  مهيبي  آتش سوزي  دچار  انگليس، 
اين  اول  بتني،  ساخته شد. چهار طبقه  اسكلت  بصورت  لندن،  كنزيگتون3 غرب 
اتاق مالقات و  اداري،  اداري L تجاري )شامل واحدهاي  را واحدهاي  ساختمان 
مهد كودك( تشكيل مي داد )1(. بيست طبقه بعدي مسكوني بوده، هريك شش 
آپارتمان را شامل مي شد. در مجموع 120 واحد مسكوني4 داشت. آپارتمان هاي 
يك خوابه با مساحت 51 مترمربع و آپارتمان هاي دوخوابه با مساحت 75 مترمربع 

در دورتادور ساختمان با هدف نورگيري بيشتر ساخته شده بود )پيشين(. 
برج گرنفل از جمله ساختمانهايي است كه با بودجه عمومي براي اقشار كم درآمد 

آتش  برج ها را در مي نوردد، انگلیس، امریکا، امارات
 فرشید قاسملو

كارشناس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 
مدير اجرايي فصلنامه فرهنگ ايمني

farshid.1319@yahoo.com

 محمد هاشمی
كارشناس آتش نشانی

hashemi.seyedmohammad@yahoo.com

 سید عارف موسوي
دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

arefmusavi@gmail.com
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مي گويند.  اجتماعي5  مسكن  ساختمان ها،  اين  به  انگليس  در  مي شود.  ساخته 
آيين نامه و طرح شوراهاي محلي توزيع مي گردد. بطور  برابر  مسكن اجتماعي 

معمول مسؤوليت نگهداري اين ساختمان ها با شوراهاي محلي است. 
البته در سال  هنگام آتش سوزي بيش از 40 سال از احداث برج مي گذشت. 
2016 با هزينه اي نزديك به 10 ميليون پوند )نزديك به 13 ميليون )دالر( برج 
و  بازسازي  از  قبل  گرنفل  برج  يك،  شماره  عكس  بود.  شده  بازسازي  گرنفل 

عكس شماره دو، برج گرنفل بعد از بازسازي سال 2016 را نشان مي دهد.
از طبقه چهارم دچار آتش سوزي شد و به  تاريخ فوق، برج  به هر ترتيب در 
سمت باال شروع به گسترش نمود. ساختمان سامانه خودكار رديابي و هشدار 
آتش سوزي نداشت. جان بيش از 600 نفر ساكنين ساختمان در معرض خطر 
واقعي قرار گرفته بود. هنگام وقوع آتش سوزي با ايام ماه مبارك رمضان برابر بود. 
مسلمان هاي ساكنان برج براي نيايش سحري بيدار شده و از وقوع حريق آگاه 
شدند. با آتش نشاني تماس گرفته، همچنين به سرعت ديگر ساكنان برج را از 
حادثه آگاه نمودند. ساختمان به سامانه خودكار شبكه بارنده آتش نشاني، از جمله 
آبپاش سقفي )اسپرينكلر( مجهز نبود. همچنين ديگر تجهيزات آتش نشاني در 
برج از چهار سال پيش بازرسي و كنترل نشده بود، از اين نظر هنگام آتش سوزي 

كارايي الزم را نداشتند )1(. اّما يك نقص مهم ايمني در نماي ساختمان بود. 
بخشي از بازسازي ساختمان، تعويض پنجره ها و نصب نماي جديد بود. براي 
نماسازي از يك فرآورده كامپوزيت استفاده شده بود. اين نماي كامپوزيت از دو 
اليه آلومينيوم با يك هسته قابل اشتعال تشكيل شده بود )پيشين(. در همين 
روند بازسازي برج براي بهبود ايمني در برابر آتش سوزي، ورودي هر واحد به 
درب مقاوم در برابر آتش مجهز شد. اين درب مي توانست بيش از 30 دقيقه از 
سرايت آتش به داخل آپارتمان جلوگيري كند )همان(. شوربختانه به شرحي كه 
در ادامه توضيح داده خواهد شد، اين نكته مثبت، در هنگام آتش سوزي به يك 

دشواري و تله مرگ تبديل گرديد. 
به هر ترتيب قبل از نصب نما به برج،  پوسته بيروني ساختمان با يك عايق 
پليمري بشدت آتشگير پوشيده شد. سپس نماي كامپوزيت نصب گرديد. براي 
نصب اين نماها بطور معمول از يك چارچوب )شبكه( پروفيل فلزي يا زوار چوبي 
استفاده مي گردد. بدين ترتيب پس از نصب بين ديوار بنا و نما، يك فضاي خالي 
ايجاد مي شود. اين فضاي خالي مي تواند هنگام وقوع آتش سوزي همچون يك 
در عرض چند  به سرعت،  را  آتش  تنوره عظيم عمل كرده، شعله  يا  دودكش 

دقيقه گسترش دهد. 
شكل يك، ساختار نماي كامپوزيت و حالت بوجود آمده از نصب آن را نشان 

مي دهد.
به گفته يكي از اعضاي هيأت مديره ساختمان، خطر بالقوه آتش سوزي بارها 
بود.  شده  گزارش  ساختمان(  نگهداري  )مسؤول  كنزينگتون  محلي  شوراي  به 

نگرديد.  پيگيري  نيز  بعدها  نشد.  توجه  نكات  اين  به  برج  بازسازي  هنگام  اّما 
به هر ترتيب، اكنون برج دچار آتش سوزي شده بود. تحقيقات بعدي در مورد 
علت يابي حريق نشان داد، نقص فني يخچال- فريزر در يكي از واحدهاي طبقه 
چهارم عامل وقوع آتش سوزي بوده است )3(. پليس لندن اعالم كرد كه دليل 

آتش سوزي در برج گرنفل لندن، اشكال در يخچال معيوب بوده است )4(.
قبول  ضمن  اطالعيه اي  ضمن  معيوب  فريزر   - يخچال  سازنده  كارخانه 
مسؤوليت و پوزش از مشتريان خود خواست، كد يخچال - فريزر خود را بررسي 
 .)5( گيرند  تماس  كارخانه  با  مي باشد،  معيوب  مدل  به  مشابه  چنانچه  كرده 
اين كارخانه  لباس خشك كن ساخت  نيز يك ماشين  متاسفانه در سال 2015 

مشكالتي را ببار آورده بود )پيشين(.
اگر ساختمان سامانه ردياب آتش داشت چه بسا آتش در حاليكه هنوز گسترش 
چنداني پيدا نكرده بود، در همان آپارتمان محل حريق كشف شده و بطور مثال 
مي گرديد. شبكه  آتش نشاني(، سركوب  )كپسول  دستي  كننده  خاموش  با يك 
بارنده )چنانچه نصب شده بود(، حريق را دستكم در طبقه مزبور تحت كنترل 

خود درآورده بود. اّما افسوس كه هيچيك از اين امكانات وجود نداشت.
با آگاهي از وقوع آتش سوزي، ساكنان طبقه هاي پايين توانستند بوسيله تنها 
بودند،  باال  در طبقه هاي  آنها كه  براي  اّما   .)6( برج خارج شوند  از  فرار  راه پله 
موقعيت هر لحظه وخيم تر مي شد. عايق بكار رفته در نماي ساختمان مشتعل 
شده بود. شعله هاي آتش از فضاي خالي بين نما، كه در قبل توضيح داده شده 

بود، به سرعت به سمت باال زبانه مي كشيد. 
به اعتبار نصب درب هاي مقاوم در برابر آتش،  كه در قبل توضيح داده شد، به 
ساكنان ساختمان گفته شده بود، كه هنگام آتش سوزي در آپارتمان خود بمانند. 
غافل از آنكه به علت استفاده از نماي آتشگير، هنگام آتش سوزي حريق نه از 
در، بلكه از پنجره ديوار مشتعل به آپارتمان وارد خواهد شد. بدين ترتيب عده اي 

در آپارتمان هاي خود كشته شدند. 

شکل 1



سال یازدهم شماره 25 105

آتش نشاني لندن به فاصله شش دقيقه بعد از تماس تلفني و استمداد از آنها 
 200 به  نزديك  نمود.  شروع  را  خود  عمليات  و  رسيده  آتش سوزي  محل  به 
آژير  با صداي  محل  اهالي  بودند.  عمليات  در صحنه  خودرو   40 و  آتش نشان 
ارزيابي  براي  كه   ( بالگرد  پرواز  و  آمبوالنس  پليس،  آتش نشاني،  خودروهاي 
حادثه و نه اطفاي آن به پرواز درآمده بود( از خواب بيدار شده و به كمك آمده 
بودند. اما كار چنداني از آنها ساخته نبود. پليس بوسيله بلندگو تذكر مي داد كه راه 
خودروهاي امدادي را سد نكنند. آتش نشانان به سختي در تالش بودند تا به افراد 
از آتش سوزي بعضي عملكردهاي  بعد  افتاده كمك كنند. در تحقيقات  در دام 
مديريتي آتش نشاني لندن به چالش كشيده شد. از جمله با بررسي اسناد مربوط 

به اعزام نيروهاي آتش نشان مشخص شد، نخستين باالبر الكترونيكي، 32 دقيقه 
بعد از اعزام نخستين خودرو آتش نشاني به محل حادثه رسيده است. 

كاله  زياد  گرماي  ساختمان،  داخل  در  بي سيم ها  ضعف  آب،  پايين  فشار 
آتش نشاني، مشكل دستگاه تنفسي با هواي فشرده )اس.سي.بي.اي(6 از ديگر 

موارد است شهردار لندن دستور بررسي موضوع را صادر كرده است.
در ساعت چهار و چهارده دقيقه بامداد مسووالن پليس به جمعيت دستور دادند 
با هر كسي كه مي دانند در ساختمان به دام افتاده،  تماس بگيرند و پيغام بدهند 

كه خودشان را نجات دهند و به اميد آتش نشانان نباشند )1(.
مردم نگون بختي كه در آپارتمانهاي خود بدام افتاده بودند،  با تكان دادن دست، 

آتش سوزی در برج گرینفل

محدودیت در فرار
ساكنان بايد برای فرار از يك راه پله باريك و آسانسورهای 

پر از دود، 24 طبقه پايين می آمدند.

گسترش آتش
متخصصان می گويند عايق فلزی ساختمان باعث 
گسترش سريع آتش شده است.

طبقات

نمانما

ديوار سازه

عايق هوا

فاصله بين ديوار و نما 
می تواند مانند دودكش 
در مقابل دود آتش 
عمل كند و مواد قابل 
احتراق را در خود نگه 
دارد.

3:45 بامداد
طبقه بیست و سوم

دو نفر ديده شدند كه دست 
تكان می دادند گويا آتش آنها 

را محاصره كرده بود
2 بامداد، طبقه چهاردهم

در حالی كه شعله های آتش گسترده تر می شد عده ای از 
ساكنين برای درخواست كمك تماس گرفتند.

2 بامداد، طبقه یازدهم
ساكنان با آسانسور فرار كردند. يك نفر از طبقه دهم خارج شد 

و ديگر ديده نشد

12.50 بامداد، طبقه چهارم
آتش در آپارتمان شماره 16 گزارش شد.

آتش

آسانسورهاراه پله
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تمرکز آتش سوزی روی نمای ساختمان

تا  دقيقه   15 آتش طی 
طبقه 24 گسترش يافت.

نما: اين نما كه در سال 2016 به ساختمان 
اضافه شد می تواند علت اصلی گسترش سريع 
آتش باشد.

متخصصان طراحی در بازسازی از حفره تهويه 
در نما استفاده كردند.

دیوار 
بیرونی

نما

نما
ورقه های آلمينيوم دواليه، 
سه ميليمتر ضخامت، با هسته 

پلی اتيلن
ورودی اصلی

ساعت  00:54 به وقت 
محلی آتشسوزی از طبقه 
چهارم شروع شد

عایق سلوتکس 
FR5000

ضخامت 150 
ميليمتر

50 ميليمتر فضای تهويه 
برای تهويه رطوبت مانند 
دودكشی برای گسترش 

آتش عمل كرد
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شامل  مسكونی  ساختمان 
120 واحد آپارتمان است.

آتش از اين وجه ساختمان 
شروع شد. شعله ها گسترش 

يافتند و ساختمان از طبقه دوم 
فروريخت.

بتن

نما

تهويه هوا

عايق

ورودی اصلی

لنكستر گرين

آكادمی كينگستون آلدريج

دليل اصلی آتش هنوز قطعی نشده است. گزارش ها حاكی 
از بوی قوی پالستيك سوخته بود كه كه می تواند حاصل 
از سوختن اليه روكش ساختمان باشد كه سال گذشته به 

آن اضافه شده بود.

مهد كودك

طبقه اول، البی

طبقه مسكونی

دفترالبی

پسماند

تبديل كننده

آپارتمان دوخوابهآپارتمان دوخوابه

آپارتمان دوخوابه آپارتمان دوخوابه

آپارتمان 
يكخواب

آپارتمان 
يكخواب

سور
سان

آ
سور

سان
آ
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چراغ تلفن همراه و ... عالمت مي دادند كه آنها را نجات دهند، گزارش هايي در 
دست است كه عده اي خود يا كودكان خود را از پنجره ها به بيرون پرتاب كردند. 
آتش نشانان جايگزين گروه  تازه نفس  از سه ساعت تالش سخت، گروه  پس 
قبلي شدند. مبارزه آتش نشانان در دو جبهه فرو نشاندن حريق و نجات ساكنان 
برج، به سختي ادامه داشت. آنچه آشكار شده بود، يكي، آتش بزودي سركوب 
نخواهد شد و حادثه با تلفات جاني فاجعه باري همراه خواهد بود. با روشن شدن 
هوا، ابعاد بيشتري از حادثه نمايان شد، برج همچنان مي سوخت و با توجه به 
تعداد افرادي كه از ساختمان خارج شده بودند، نگراني اين بود. كه شايد نزديك 
به صد نفر جان خود را از دست داده باشند. نگراني ديگر احتمال ريزش ساختمان 
بود. بنابراين برج بوسيله مهندسين، مورد پايش قرار گرفت )1(. دستكم تا 24 
ساعت ديگر، آتش كما بيش ادامه داشت. آمار كشته شدگان نيز ساعت به ساعت 
افزايش مي يافت. تا آنكه در نهايت به 80 نفر رسيد. از بدو شروع حادثه دوستان، 
همسايگان و اهالي محل به حمايت از ساكنان برج برخاستند. عده اي درهاي 
خانه خود را به روي ساكنان برج، كه اكنون خانه و زندگي خود را از دست داده 

بودند، گشودند. در پياده روها ميزهاي آب، غذا، لباس بر پا شد...
نخستين اقدام مقامات، بررسي اين موضوع بود كه در چند برج مسكوني ديگر 
از اين نماي بشدت آتشگير بكار رفته است. در روز جمعه پس از حادثه دستكم 

5 برج لندن به علت بكارگيري نماي آتشگير، تخليه شدند )7(.
و  ايمني  آيين نامه هاي  از  بسياري  گرانفل  برج  فاجعه  كه  اينست  بر  گمان 

محافظت در برابر آتش سوزي، انگليس را دگرگون كند.

2- برج مارکوپلو در آتش
در  هاوايي  مجمع الجزاير   )8( شد  امريكا  ايالت  پنجاهمين   1959 در  هاوايي 
اقيانوس آرام واقع شده است. پايتخت و شهر مهم آن هونولولو نام دارد. هونولولو 
از 30 آوريل 1907 شهر شد. مساحت ايالتي آن 180 كيلومتر مربع )68.4 مايل 
مربع( است. جمعيت آن بر اساس آمار سال 2010، 337256 نفر است )9(. شهر 
هونولولو در وسط جلگه اي تنگ ميان كرانه اقيانوس آرام و رشته كوه هاي كولو 
قرار گرفته، برخي از نقاط مرتفع نيز در قلمرو مناطق شهري هونولولو قرار دارد. 
از جمله كوه تنتالوس كه در دامنه هايش باغهاي همگاني زيبا احداث گرديده 

است )پيشين(.
فوق العاده  جاذبه  از  دانشگاهي،  شهر  و  فعال  بندري  بر  عالوه  هونولولو، 
از داخل  گردشگري برخوردار است. به همين داليل جمعيت به نسبت زيادي 
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و خارج امريكا به آن مسافرت مي كنند. بنابراين و با توجه به محدوديت شديد 
ساختمان  نخستين  است.  رفته  بلندمرتبه سازي  دنبال  به  پيش  سالها  زمين، از 
شد.  ساخته   1970 سال  در  فوت(   350( متر   1066.8 ارتفاع  به  آن  بلندمرتبه 
ساختمان   470 از  بيش  حاضر  حال  در  دارد.  نام  آالمونا7  هتل  ساختمان  اين 

بلندمرتبه دارد.
در سال 2011 پس از شهرهاي نيويورك، شيكاگو و لس آنجلس از نظر تعداد 
ساختمان هاي بلندمرتبه امريكا چهارمين رتبه را به خود اختصاص داد. در سال 
پيشي گرفتند. در  از هونولولو  واشنگتن دي سي  و  2017، شهرهاي هوستون 
نتيجه اكنون از نظر تعداد ساختمان هاي بلندمرتبه در امريكا رتبه ششم را دارد. 
از  يكي  بعدازظهر،  دو  ساعت  از  بعد  كمي   2017 جوالي   14 جمعه  روز  در 
اين ساختمان ها دچار آتش سوزي شد. اين برج مسكوني ماركوپلو نام دارد. برج 
ماركوپلو بنايي وسيع و شكلي همچون موج دارد. 36 طبقه بوده و 568 واحد 
مسكوني دارد. اين برج در سال 1971 ساخته شده،  زمانيكه نصب سامانه خودكار 
آبپاش هنوز اجباري نشده بود. بنابراين آبپاش سقفي ندارد. در روز حادثه آتش از 
واحد 264 واقع در طبقه 26 شروع شد. آتش به سرعت و از طريق پنجره هاي 
بيروني به دو طبقه باال سرايت كرد، اما آتش نشانان از سرايت آتش به اطراف 
جلوگيري كردند. نزديك به 100 آتش نشان با اولين تماس تلفني به سرعت در 

محل حادثه حاضر شدند)10(. 
كمك  بنا  در  حاضر  افراد  تخليه  به  آتش،  با  مبارزه  بر  عالوه  آتش نشانان 
تاريكي  در  مردم  و  نداشت  اضطراري  اضطراري چراغ  راه پله خروج  مي كردند. 

حركت مي كردند. 
حادثه چند هفته بعد از فاجعه آتش سوزي برج گرنفل لندن اتفاق افتاده بود. 
مردم با اين پيشينه ذهني بسيار نگران و وحشت زده بودند. آتش نشانان براي 
اطمينان از خروج افراد، درب تك تك واحدها را مي زدند. آتش سوزي سه كشته 
داشت يك مرد و دو زن كه همگي در طبقه 26، محل شروع حادثه، جان باختند. 
همچنين 13 نفر مجروح شدند كه 8 نفر آنها در محل معالجه شده و 5 نفر شامل 
يك آتش نشان و چهار شهروند در بيمارستان بستري شدند. شهردار شهر كه در 
محل حادثه حضور داشت،  گفت هنگام آتش سوزي در ساختمانهايي كه آبپاش 

سقفي ندارند احتمال بروز تلفات جاني بسيار باالست.
3- برج مشعل دوباره مشتعل شد.

ساختمان   911 شهر  اين  است.  دبي  عربي،  متحده  امارات  شهر  بزرگترين 
از 180 متر )591 فوت(  بيش  برج ها  اين  از  تعداد 88 دستگاه  دارد.  بلندمرتبه 
ارتفاع 828 متر  ارتفاع دارند )11(. بلندترين آنها برج خليفه، با 161 طبقه، به 
عنوان  به   ،2010 ژانويه  در  افتتاح  بدو  همان  از  برج  اين  است.  فوت(   2717(

بلندترين سازه در جهان شناخته شد )پيشين(.
آسمانخراش هاي دبي بيشتر در سه محله جاده شيخ زايد،  دبي مارينا و منطقه 

تجاري دبي مستقرند )همان(. 18 دستگاه از اين برج ها )تكميل شده( دستكم 
300 متر )984 فوت( ارتفاع دارند، بيش از هر شهر جهان. مشعل مارنيا8 يكي 
از اين برج ها بيشتر به مشعل شهرت دارد. ارتفاع آن 336.8 متر )105.1 فوت( 
اوليه آن بوسيله معماران خطيب9 و آالمي10 طراحي گرديد )2(.  است. طرح 
بنا 74 طبقه، سه طبقه زيرزمين، يك  اين  بنابر طرح مفهومي اصلي قرار بود 
پوديوم چهار طبقه داشته باشد. كل مساحت آن 111.832 متر مربع )1.2 ميليون 
فوت مربع( بود. بدين ترتيب قرار بود 504 آپارتمان يك تا سه اتاق خوابه و چهار 
سويت آپارتمان دوبلكس را در خود جاي دهد سه طبقه زيرزمين و بخشي از 
پوديوم به عنوان پاركينگ محل نگهداري 536 خودرو باشد. طبقه پنجم و ششم 
آن استخر شنا، باشگاه ورزشي، كافه تريا و ... در نظر گرفته شد بود )پيشين(. 

بدها در اين طرح اصالحاتي صورت گرفت. 
در اوايل سال 2007 احداث آن شروع شد و قرار بود، پروژه طي 18 ماه پايان 
يابد. اّما ساخت آن تا سال 2011 به درازا كشيد. برج مشعل در ماه مه 2011 

افتتاح شد. اين برج تاكنون دوبار دچار آتش سوزي شده است. 
نخستین آتش سوزي: 

در ساعت 2 بامداد شنبه 2 اسفند ماه 1393 )21 فوريه 2015( اين برج دچار 
آتش سوزي شد. براساس گفته شاهدان عيني آتش از گريل نصب شده در يكي 
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باعث گسترش  كمپوزيت  نماي  از  استفاده  ساختمان شروع شد.  بالكن هاي  از 
با تمام مشكالت  اّما آتش نشانان  باد، آتش را شعله ورتر كرد.  آتش شد. وزش 
موجود آتش را سركوب كردند. هفت نفر كه با استنشاق دود دچار مشكل شده 

بودند، درمان گرديدند.
دومین آتش سوزي: 

جمعه 13 مرداد ماه 1396 نزديك ساعت يك صبح )بوقت محلي( برج مشعل 
براي دومين بار دچار آتش سوزي شد. آتش به سرعت به نماي ساختمان سرايت 
كرد )12(. اّما پس از دو ساعت تالش آتش نشانان خاموش شد. تخليه ساكنان 
ساختمان به خوبي و با موفقيت صورت گرفت. هيچگونه صدمات انساني گزارش 
نشد. اّما گويا تعدادي از واحدهاي آپارتماني دچار آسيب شدند. دو خودرو پارك 
شده در كنار ساختمان نيز در اثر فرو ريختن تكه هاي مشتعل جدا شده از برج، 

آتش گرفتند )13(. 
منابع  مآخذ:

راه،  تحقيقات  مركز  آتش  بخش  و  خطرپذيري  و  زلزله شناسي  بخش   -1

 Grenfell( آتش سوزي برج گرنفل لندن .)مسكن و شهرسازي )تهيه كنندگان
Tower(. مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي. تهران. سي و يكم خرداد 

.1396
2- What is Social Housing? www.england shelter.org.

uk
تير   2 خبر،  شبكه  گرنفل.  برج  آتش سوزي  علت  معيوب،  فريزر  يخچال   -3

1396 كد خبر 506220
www. .1396 4- علت آتش سوزي در برج گرنفل اعالم شد. العالم 3 تير

 fa.alalam.ir
5- Angela Monaghan. Hot point tells Customers to check 

fridge-freezers after Grenfell Tower fire. The guardian. Com/uk-
news/2012

6- MayBulman. Grenfell Tower graphic: what we know about 
how the fire spread. 12 June 2012. www.independent.co.uk.

7- Kevin Rawlinson. Fire London Tower block evacuated over 
cladding safety fears. The guardian. 24 June 2017. www.The guard-
ian.com

8- رامين، علي. كامران فاني، محمدعلي سادات. دانشنامه دانش گستر. موسسه 
دانش گستر روز 1389.

www.fa.wikipedia.org 9- هونولولو. ويكي پديا. دانشنامه آزاد
10- Honolulu Tower Blaze Kills three including Mother and son. 

www. Reuters.com
11- List of  tall building in Dubai.www.wikipedia.org
12- The Marina torch.www.wikipedia.org

مرداد  خبرنگاران جوان. 13  باشگاه  دبي.  برج مشعل  در  اطفاي حريق   -13
1396. كد خبر 6190397

پي نوشت:
1- بطور دقيق ساعت 00:54 نيمه شب

2-Grenfell Tower

3-Kensington

4-در منابع مختلف، 125 و 150 واحد نيز ذكر شده است.
5-Social Housing 
6-Self-Contained breathing Apparatus (SCBA)
7-Alamoand
8-The Marina Torch
9-Khatib
10-Alami
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آتش نشانی در گذر تاریخ

مردان آهنین و نردبان چوبي

سطل آب و سطل ماسه را مي توان قديمي ترين وسايل اطفايي محسوب كرد، 
در خصوص استفاده از اين وسايل قوانيني هم وجود داشته است. به عنوان مثال، 
طي قانوني كه در سال 1189م. از طرف مقامات شهر لندن برقرار شد، مردم ملزم 
شدند تا در خانه هاي بزرگ، بشكة آب، نردبان آماده و سطل ماسه داشته باشند )1(.

اولين وسيله مخصوص آتش نشاني در آمريكا، سطل چرمي اطفاء حريق بود. 

اين سطل حجمي در حدود 12 ليتر داشت. هنگام وقوع آتش سوزي، بين محل 
حريق و نزديكترين منبع آب، صفي متشكل از دو رديف افراد تشكيل مي شد. 
يك رديف سطل هاي پر از آب را دست به دست كرده و به نزديكي حريق 
مي رساندند تا در آنجا به سمت حريق پرتاب شود و افراد صف ديگر نيز سطلهاي 
خالي را برمي گرداندند تا دوباره پر شود. بدين ترتيب كوشش مي شد كه تقريبًا 
يك جريان مداوم آب به سمت حريق پاشيده شود. بزرگترين تحول در تاريخ 

farshid.1319@yahoo.com 
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انتقال پيدا نمي كرد. از آنجاييكه نردبان از چوبهاي سخت و محكم ساخته مي شد، 
چنانچه در معرض شعله آتش قرار مي گرفت، اين احتمال وجود داشت كه اليه هاي 
بيروني آن بسوزد، اّما همچنان براي مدت به نسبت مناسب قدرت و استحكام خود 
را از دست نمي داد، البته، نردبان چوبي نكات منفي هم داشت، از جمله سنگين 
احداث  با  بود.  نياز  قوي  آتش نشان  چهار  به  آنها  از  بعضي  جابجايي  براي  بود. 
ساختمان هاي چند طبقه نردبان هاي قابل الحاق و حتي نردبان چوبي كشويي 

آتش نشاني بعد از آتش سوزي سال 1666م. شهر لندن صورت گرفت )2(.
نخستين كوشش ها براي تشكيل اداره يا سازمان آتش نشاني، به مفهوم امروزي، 
به بيش از سه قرن پيش باز مي گردد. انگيزه اين امر نيز رخداد آتش سوزيها بزرگ 
و ويرانگر بود كه شهرهاي بزرگ آن روزگار را به خاكستر تبديل مي كرد. سپس 

مشابه هر پديده تمدني ديگر اين سازمان امدادي روند تكميل خود را پي گرفت.
بديهي است،  در اين روند،  ابزار، تجهيزات و خودروهاي آتش نشاني نيز دگرگون و 
روزآمد شدند. از نكات جالب توجه آنكه، دو ابزار سطل آتش نشاني و نردبان دستي، 
هنوز كاربرد خود را از دست نداده اند. در مورد سطل آتش نشاني، به اميد خدا، در 
آينده مطالبي ارائه خواهد شد. در اينجا در مورد سير تحول نردبان آتش نشاني، به 

كوتاهي مطالبي ارائه مي گردد. 
بوسيله   .)3( است  آتش نشاني  تيم هاي  مهم  تجهيزات  از  يكي  دستي  نردبان 

آتش نشان تا محل حريق و حادثه حمل مي گردد )پيشين(.
تا سال 1930 تمام نردبان هاي آتش نشاني از چوب ساخته مي شد. اين نردبان ها 
از چوب هاي سخت، محكم و با دوام مثل درخت بلوط و گردو )گردوي آمريكايي( 

ساخته مي شد)4(.
نردبان چوبي برق )الكتريسيته( را از خود عبور نمي داد. بنابراين بويژه هنگام 
برخورد اتفاقي با سيستم هاي برق يا تجهيزات الكتريكي برق دار، آتش نشان از 
خطر برق گرفتگي در امان بود )در آن هنگام وسايل حفاظت فردي آتش نشانان، 

دستكش، چكمه و ... مانند امروز پيشرفت نكرده بود(. 
چوب گرما را نيز منتقل نمي كند. بنابراين چنانچه هنگام عمليات آتش نشاني، 
انتهاي نردبان در معرض حراست قرار مي گرفت، حرارت به سرعت به بقيه نردبان 

سطل آب آتش نشاني

تمونه اي از نردبان چوبي قالبدار قدیمي

 چند نمونه از تجهیزات قدیمي آتش نشاني، از جمله نمونه هایي از نردبان هاي 
چوبي. موزه آتش نشاني مریلند آمریکا 
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ساخته شد. در اين سالها يك نوع نردبان چوبي كوتاه )حدود سه متر( و سبك. 
قالبدار به بازار آمد. آتش نشانان مي توانستند با نصب قالب اين نردبان به پنجره 
ساختمان، از آن باال روند. فيلم هاي تاريخي جالبي از آتش نشانان آن دوران )كه به 
مردان آهنين شهرت داشتند( در دست است كه به چابكي بوسيله اين نردبان ها، 

طبقه به طبقه از ساختمان ها باال مي روند. 
با افزايش ارتفاع ساختمان ها، نردبان هاي كشويي كه روي گاري نصب شده بود، 
به ميدان آمد. در ايستگاه هاي آتش نشاني نيمه دوم قرن نوزدهم در كنار گاري 
حمل پمپ بخار آتش نشاني گاري حمل نردبان، كه با اسب كشيده مي شدند ديده 

مي شد.
با افزايش بلندي ساختمان ها، سازمان هاي آتش نشاني به نردبان هاي بلندتري نياز 
داشتند. سنگيني زياد،  امكان استفاده از چوب براي ساخت اين نردبان ها را به تقريب 
منتفي كرده بود. در سال 1930 سام كارابيس  نخستين نردبان پيشرفته آلومينيومي 

 )IBID( را اختراع كرد
يكي ديگر از توليدكنندگان نردبان آلومينيومي در سال 1931 در شهر اوشش ، 

ايالت ويسكانسين  )امريكا( تأسيس شد.
با شروع قرن بيستم تحول بيشتري در ساخت انواع خودروهاي آتش نشاني پديد 
آمد. اكنون با اختراع خوردهاي بنزيني خود استارت، ماشين هاي آتش نشاني به 
سرعت به محل آتش سوزي مي رسيدند. بنابراين، گاريهاي آتش نشاني، كه با اسب 
به حركت در مي آمدند،  منسوخ شد. بدين ترتيب عالوه بر كاميون آتش نشاني، 

كاميون حامل نردبان نيز به بازار آمد.
بدين ترتيب تجهيزات باالبر مورد استفاده در سازمان هاي آتش نشاني در طرح ها 

و عملكردهاي متفاوتي طراحي و ساخته شده اند. )15( 
فهرست منابع و مآخذ:

ايمني تهران. 1.1372- علي، شهرياري. خاموش كننده هاي دستي، سازمان آتش نشاني و خدمات 
2- قاسملو، فرشيد. پيدايش و توسعه آتش نشاني در جهان. انتشارات سازمان 

شهرداري هاي كشور. چاپ دوم تهران 1382.
3- غفوري، ناصر. رضا معصوميان. نردبان دستي. سازمان آتش نشاني و خدمات 

ايمني تهران. بهمن 1385.
4- Raul A,ANGLo.Iron Men and Wooden Ladders. 

02/01/2012 (www.fire apparatus magazine.com
آتش نشاني.  مهارت هاي  و  اصول  مصاحب.  رحيم  ترجمه  ارنست.  ميشل   -5

زيرنظر سازمان آتش نشاني مشهد. آذر برزين. تهران 1385.

 این نردبان در سال 1886 بوسیله یك شرکت تولید تجهیزات 
آتش نشاني در شیکاگو )آمریکا( به ثبت رسید.

نردبان ساخت شرکت بیلي )انگلیس( در سال 1930 عرضه گردید و بوسیله 
آتش نشاني لندن بکار گرفته شد.
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تشریح وضعیت سازه ای و ایمنی در برابر آتش ساختمان پالسکو در نشست 

تخصصی با »بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش«

اولين نشست تخصصی از سلسله نشست های تخصصی با حضور اعضاي 
حادثه  بررسي  براي  رياست جمهوري  ويژه  هيأت  از  تخصصي  كميته هاي 
ساختمان پالسكو، با تشريح  وضعيت سازه ای و ايمنی در برابر آتش ساختمان 

پالسكو برگزار شد.
در اين نشست تخصصی كه با عنوان »بررسی از نظر مسائل سازه و ايمنی 
در برابر آتش« و با حضور انبوه متخصصين، مديران دستگاه های ذيربط و 
عالقمندان در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی برگزار شد، سخنرانان 
در محورهای »بررسي حادثه از جنبه  هاي اصول و مقررات ايمني در برابر آتش 
و مدل سازي حريق« و  »بررسي حادثه از جنبه سازه اي و ريزش پيشرونده 

ساختمان«  به سخنرانی پرداختند.
دكتر شكرچی زاده رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی در افتتاحيه 
اين نشست تخصصی با اشاره به اين موضوع كه حادثه پالسكو  سبب شد تا 
عمق فاجعه برای متخصصان بيشتر شود چرا كه متوجه شدند كه شهر به هيچ 

عنوان شهر ايمنی نيست و بايد جدی تر به آن پرداخته شود.
وی با ارائه پاورپوينت، وضعيت ساختمان های بلندمرتبه در تهران را از نگاه 
از  تهران  در  بلندمرتبه  از ساختمان های  نيمی  گفت:  و  نمود  تشريح  آماری 
اواسط دهه 80 به بعد ساخته شده است. تا قبل از انقالب، تعداد ساختمان های 
از  پس  و  سال های جنگ  در  بود.  ساختمان  تهران، 34  در شهر  بلندمرتبه 
انقالب، 3 ساختمان ساخته شد، در دهه 70، 225 ساختمان بلندمرتبه، دهه 

80، 216 و دهه 90 نيز 267 ساختمان بلندمرتبه ساخته شد.
گزارش  اساس  بر  افزود:  و شهرسازی  راه، مسكن  تحقيقات  مركز  رئيس 
و معماری  معاونت معماری و شهرسازی، سال 86 شورای عالی شهرسازی 
ايران، شهرداری را مكلف كرد تا ضوابط بلندمرتبه سازی را با تاكيد بر ايمنی 
ارايه كند تا بر اساس آن ضوابط محل قرارگيری ساختمان های بلندمرتبه و 
مشخصاتی كه بايد داشته باشند كه نوعا در مقررات ملی و كنترل ساختمان 
پيش بينی نشده بود آماده شود. اما اين كار هرگز انجام نشد. تا سال های 92 

و 93 برای ضابطه مندی مقررات معماری و شهرسازی جديت بيشتری شد 
بلندمرتبه تقريبا متوقف شد  و در دولت يازدهم، دادن مجوزهای ساختمان 
و پروژه هايی كه از قبل مانده بودند در اين مدت ساخته شدند كه سعی شد 

ضابطه های معماری و شهرسازی در آنها رعايت شود.
وی خاطرنشان ساخت در جلسات اخير شورای تدوين مقررات، بر اين نكته 
اين  بايد  وكنترل ساختمان  ملی  مقررات  واقعا مبحث 22  كه  تاكيد كرديم 
ظرفيت را ايجاد كند كه ايمنی ساختمان ها در آن ديده شود و مورد تاكيد قرار 
بگيرد. همچنين، بايد به فكر پيوست و مجموعه جديدی برای بررسی و تامين 
ايمنی ساختمان های موجود به ويژه در ساختمان های بلند و ساختمان های 

دولتی باشيم. زيرا حوادثی همچون حادثه پالسكو  همچنان محتمل است.
نشست  افتتاحيه  در  خود  از سخنان  ديگری  بخش  در  دكتر شكرچی زاده 
تخصصی وضعيت سازه ای و ايمنی در برابر آتش ساختمان پالسكو گفت: 
اگر به سابقه تهران نگاهی بيندازيم خواهيم ديد كه كه در 10 سال گذشته 
جمعيت شهر تهران 50 برابر شده و بارگذری عظيمی در آن رخ داده است. 

خبر
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ما شهری را هم در ارتفاع و هم در سطح گسترش داده ايم كه امكانات تامين 
ايمنی آن را نداريم.

وی با تاكيد بر وظيفه مهم هيات ويژه بررسی حادثه پالسكو گفت: با دستور 
بر تحقق حقوق شهروندی، هيات  تاكيد  رئيس محترم جمهور و همچنين 
بررسی حادثه پالسكو با حضور متخصصين و با نگاه كامال تخصصی و با 

هدف كاهش خطرپذيری تشكيل شد.
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی ادامه داد: با برگزاری اين 
نشست و ادامه آن در نشست های آتی، به دنبال آن هستيم تا فرصت بيشتری 
را برای تعمق در جامعه علمی و تخصصی فراهم نماييم. اين برای اولين بار 
است كه يه گزارش تحقيقی برای يك حادثه عمومی تهيه و منتشر می شود و 
دولت محترم نيز به دنبال آن است كه تهيه گزارش های تخصصی در جامعه 

علمی برای اتفاقات بزرگ نهادينه شود.
دكتر بختياری رئيس بخش مهندسی آتش مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازی و از اعضای هيات ويژه بررسی حادثه پالسكو در اولين بخش از 
سخنرانی های تخصصی نشست تخصصی امروز در محور »بررسي حادثه 
از جنبه  هاي اصول و مقررات ايمني در برابر آتش و مدل سازي حريق«،  با 
اشاره به تجربه كشوهای پيشرفته در موارد مشابه گفت: از دهه های گذشته 
در كشورهای پيشرفته، بررسی حواث بسيار متداول بوده است و حتی مراكز 
پژوهشی بزرگ دنيا نيز در حوادث بزرگی كه در كشورهای ديگر رخ می دهد، 
گروهی را جهت بررسی و جمع آوری اطالعات و تهيه گزارش تخصصی اعزام 
می كنند تا از طريق تهيه و انتشار اين گزارش ها به ارتقای ايمنی در ان كشور 

يا در سطح بين الملل كمك شود.

دكتر بختياری در ادامه سخنان خود به معرفی ويژگی های ساختمان پالسكو 
پرداخت و گفت: اين ساختمان در سال 1341 بهره برداری شده است و از دو 
بخش اصلی تشكيل شده است. 580 واحد تجاری در اين پاساژ قرار داشت 
و كاربری آن تجاری و عمدتا صنف پوشاك بود. ارتفاع مغازه ها نزديك به 4 

متر و ديوارها اغلب آجری بوده است.
وی در اين بخش افزود: بخش تاسيساتی اين ساختمان دارای مشكالت فنی 
و ساختاری بوده است و تعمير و نگهداری آن به درستی صورت نگرفته است. 
به گفته كارشناسان دليل شروع حريق، كاربرد غيراصولی لوازم برقی و اتصال 
الكتريكی، سقوط جرقه  و اشتعال بوده است و البته در ديگر گمانه زنی ها، 

نشت همزمان گاز پيك نيك نيز عنوان شده است.
عضو هيات ويژه بررسی حادثه پالسكو در تشريح داليل گسترش سريع 
در ساختمان و  واحد صنفی  در ساختمان پالسكو گفت: وجود 580  حريق 
عمدتا صنف پوشاك يا مقادير باالی پارچه و پوشاك در هر مغازه، اشكاالت 
پلكان و عدم انطباق راه خروج با يك طراحی صحيح و اصول ايمنی در برابر 
آتش، ارتباط كامل بين فضاها از طريق سقف های كاذب به پلكان و شفت 
تاسيسات و گسترش حريق از طريق اين فضاها، عدم وجود هرگونه فضابندی 
و جداسازی اصولی مقاوم در برابر آتش، عدم وجود شبكه بارنده خودكار در 
ساختمان و وجود كپسول های آتش فراوان در ساختمان از جمله داليل مهمی 

است كه در گسترش حريق در سطح ساختمان تاثيرگذار بوده است.
مقايسه  به  تخصصی  و  فنی  توضيحات  ارائه  با  ادامه  در  بختياری  دكتر 
مشخصات ساختمان پالسكو با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پرداخت 
و با طرح اصول مهم و ضروری در اين مبحث، شرايط حقيقی در ساختمان 

پالسكو را بازگو كرد.
وی در ادامه و با تاكيد بر اهميت تجارب كسب شده از اين حادثه، برخی از 
درس های حاصل از آن را ارائه نمود و گفت: لزوم تعمير و نگهداری سيستم 
های ايمنی در برابر آتش، برطرف كردن ضعف های بازرسی و نظارت برای 
ساختمان های موجود و قديمی، نياز به تقويت سازمان دهی مديريت بحران، 
عدم حضور جدی بيمه ها در ارتقای سطح ايمنی در برابر آتش، توجه و آگاهی 
اندك جامعه نسبت به اهميت ايمنی در برابر آتش در ساختمان ها و مولفه 
های آن و نياز جدی به رفتارشناسی مردم در هنگام حريق و آموزش عمومی 
می تواند از محورهايی باشد كه نيازمند توجه بيشتر نهادها و مديريت كشوری 

است.
در ادامه نشست اول، مهندس قاسم زاده و مهندس جمالی سخنرانی های 
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آن زمان سيستم اطفا حريق از 
ساعت  از 9  پس  و  افتاد  كار 
كنترل  ساختمان  اين  آتش 
ناگهان ساختمان فرو  اما  شد 
آوار  زير  نفر   27 و  ريخت 
علمی  هيئت  عضو  ماندند. 
و  زلزله  مهندسی  پژوهشگاه 
اشاره  با  ايران  شناسی  زلزله 
به خالء های كشور در حوزه 

مقررات ايمنی ساختمان اظهار داشت: در كشور خالء هايی وجود دارد و آن هم 
اين است كه در هيچ كدام از دانشگاههای مهندسی درس مهندسی آتش آموزش 
داده نمی شود. عضو هيئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی ايران 
خاطرنشان كرد: ما توانستيم در سال 2011 مطالعاتی در خصوص رفتار بتن انجام 
دهيم و مدلی ارائه كنيم كه اين مدل اكنون در آمريكای شمالی كاربرد دارد اما در 
كشور ما به آن توجهی نمی شود. بسطامی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان 
های بلند به سمت استفاده از بتن های مقاومت حركت می كنند اما هر چه مقاومت 
بتن افزايش يابد ساختمان در برابر آتش سوزی ضعيف تر عمل می كند.وی گفت: 
اگر دما بيش از 100 درجه سانتيگراد باشد، ترك هايی در سطح بتن ايجاد می كند 
و همين موضوع می تواند مقاومت بتن را كاهش دهد.به گفته بسطامی در اين 
مطالعات مشخص شد كه مقاومت بتن در دمای 800 درجه تا 80 درصد كاهش 
می يابد. وی با بيان اينكه همچنين در اين مطالعات مشخص شد كه مقاومت بتن 
از دمای 200 درجه به باال به صورت صعودی كاهش می يابد، گفت: اين مطالعات 

روی 500 نمونه بتنی ساخته شده با مصالح بومی كشور صورت گرفته است.

در پژوهشگاه زلزله اعالم شد:

نتیجه آخرین یافته های محققان کشور از دالیل وقوع حادثه پالسکو

خود با موضوعات نگاهی به تجربيات و درسهای برگرفته از حوادث حريق در 
ايران و مدل سازی حريق ساختمان پالسكو را ارائه نمودند.

بخش دوم از سخنرانی های تخصصی در محور موضوعی »بررسي حادثه از 
جنبه سازه اي و ريزش پيشرونده ساختمان« ارائه شد. در اين بخش مهندس 
طاحونی سخترانی خود با موضوع نقشه های وضعيت موجود، سيستم سازه ای 

دادند كه هر چه  نشان  مطالعات خود  در  زلزله  پژوهشگاه  در  محققان كشور 
مقاومت بتن افزايش يابد در برابر آتش سوزی ضعيف تر عمل می كند.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر مرتضی بسطامی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه 
بررسی  امروز در نشست تخصصی  ايران عصر  زلزله شناسی  و  زلزله  مهندسی 
عملكرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مديريت سانحه كه در پژوهشگاه 
مهندسی زلزله و زلزله شناسی ايران برگزار شد، اظهار داشت: ما در مطالعاتی رفتار 
ساختمان های بتن آرمه ای و ساير ساختمان های فوالدی و ... را مقايسه كرديم.

وی گفت: 7 مورد از سازه های ويران شده بر اثر آتش سوزی در دنيا از سال 
1970 تا 2002 بتن آرمه ای، 6 مورد فوالدی، 5 مورد مصالح بنايی، 2 مورد چوبی 
و 2 مورد نامشخص بوده است. عضو هيئت علمی پژوهشگاه مهندسی زلزله و 
زلزله شناسی ايران اظهار داشت: به دليل ارزان بودن بتن آرمه، تعداد سازه های 
بتن آرمه ای رو به افزايش است به طوری كه هم اكنون 80 درصد سازه های 

برخی از شهرها از اين جنس هستند.
بسطامی اظهار داشت: همچنين در اين مطالعات مشخص شد 13 مورد از سازه 
های ويران شده بر اثر آتش سوزی مربوط به ساختمان های 4 تا 8 طبقه، 3 مورد 
مربوط به ساختمان های 9 تا 20 طبقه و 6 مورد از اين سازه ها مربوط به ساختمان 
های بيش از 20 طبقه بوده است. بسطامی ادامه داد: همچنين 9 مورد از سازه 
های ويران شده بر اثر آتش سوزی كاربرد اداری داشته اند و 8 مورد مسكونی، 3 
مورد تجاری و 2 مورد مختلط بوده است.وی با بيان اينكه شبيه سانحه پالسكو، 
فروريزش ساختمان شش طبقه بتن آرمه ای در اسكندريه مصر بود كه كارخانه 

توليد پارچه بود و در سال 2000 به وقوع پيوست.
وی همچنين با اشاره به اينكه اتفاقی كه در سال 2000 در مصر رخ داد، گفت: در 

موضوعی  محورهای  ادامه  در  همچنين  نمود.  ارائه  را  االستيك  تحليل های  و 
»بررسی نتايج آزمايش مصالح سازه پالسكو«،  »سناريوی خرابی و تحليل اثرات 
حرارت بر سازه ساختمان« و »مطالعه عددی سازه و اتصاالت سقف سازه پالسكو 
در برابر اثرات بارهای ثقلی و حرارتی« از سوی دكتر مجيدزمانی، دكتر آقاكوچك 

و دكتر ميرقادری ارائه شد.
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نام کتاب : جستارهایي در پالسکو
با جستارهایي از: محمد آقاسي، علیرضا آقا یوسفي، ریحانه اصالن زاده، 
سید مهدي اعتمادي فرد، آرمین امیر، حسین ایماني جاجرمي، یاسر باقري، 
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ابراهیم  یگانه،  جوادي  محمدرضا  جوادي،  ریحانه  پور،  جالیي  حمیدرضا 
حاجیاني، مهدي حسین زاده فرمي، هادي خانیکي، سید محمد مهدي خویي، 
مهدي  رحمتي،  مهدي  محمد  رحماني،  جبار  راغفر،  حسین  دلیر،  مجتبي 
روزخوش، سعیده زادقناد، احسان سلطاني، احسان شاه قاسمي، غالمرضا 
حمید  طالبیان،   حامد  عبدي،  عباس  شالي،  صفري  رضا  اورعي،  صدیق 
غالمرضا  عنبري،  موسي  علیخواه،   فردین  علمدار،  سادات  فاطمه  طاهري،  
غفاري، محمدجواد غالمرضا کاشي، محمد فاضلي، نعمت اهلل فاضلي،  مقصود 
فراستخواه، جوالن فرهادي بابادي، ناصر فکوهي، مجید فوالدیان، سید احمد 
قنبري، محمدرضا کالهي، مسعود  راد، علي  قانعي  فیروزآبادي، محمدامین 
معماریان،   محمد  مشهدي زاده،  علیرضا  اصفهاني،  مختاري  رضا  کوثري، 
مهدي منتظري مقدم، نوح منوري، سید جواد میري، سید عبداالمیر نبوي، 
آرش نصر اصفهاني، عباس نعمتي، سیدضیاء هاشمي، سیده راضیه یاسیني.

با مقدمه: سیدرضا صالحي امیري
به کوشش: محمدرضا جوادي یگانه، جبار رحماني،  سعیده زاد قناد، عبداهلل 

بیچرانلو
ناشر:  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ویرایش دوم: 10 بهمن 95
شمارگان : توزیع محدود 

قیمت: ندارد
تقدیم به آتش نشانان شهید: محمد آقایي، علي امیني، حسین حسین زاده، 
امیرحسین داداشي، محسن روحاني، حسین سلطاني، رضا شفیعي، علیرضا 
صفي زاده، فریدون علي تبار، محسن قدیاني، مجتبي کوهي، علي مستوفي، 

ناصر مهرورز، بهنام میرزاخاني، حامد هوایي، رضا نظري
صبح روز پنجشنبه 30 دي ماه 1395 ساختمان پالسكو،  يكي از قديمي ترين 
ساختمان هاي بلندمرتبه تهران، واقع در خيابان جمهوري اسالمي دچار آتش سوزي 
شد. نزديك ساعت 8 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران از وقوع حادثه 
آگاه گرديد. بفوريت نخستين واحدها از نزديكترين ايستگاه آتش نشاني در محل 
حريق حضور يافتند. با توجه به شدت حادثه و شرايط ساختمان بزودي از 10 
ايستگاه آتش نشاني تهران، بيش از 200 آتش نشان به چابكي براي فرو نشاندن 
آتش تالش كردند. آتش نشانان تا آستانه فرونشاندن حريق پيش رفتند، اّما به 
بشدت  لباس هاي  و  پارچه ها  از  زيادي  انباشت حجم  جمله  از  مختلف،  داليل 

در  آتش  از  ايمني  اصول  نبود  آتشگير، 
ساخت بنا و ... آتش دوباره شدت گرفت 
به تدريج به طبقات باال گسترش يافت 
و پس از فراگير شدن آتش شوربختانه 
در ساعت 11 و 33 دقيقه ساختمان در 
برابر حرارت تاب نياورد و فرو ريخت. 
در حاليكه 16 آتش نشان و دستكم 5 
جان  آن  آوارهاي  ميان  در  شهروند 

باختند. 
اين  از  پس  كوتاهي  فاصله  به 
كوشش  به  حاضر  كتاب  حادثه، 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد 
كتاب  در  شد.  منتشر  اسالمي 

حاضر، به همت جمعي از صاحب نظران ابعاد 
فرهنگي، اجتماعي و رسانه اي حادثه پرداخته شده است.

و شايد براي نخستين بار در تاريخ كشورمان باشد كه به كوتاهي هرچه تمام تر 
پس از يك سانحه، كتابي در مورد آن تأليف گردد. آن هم نه از نگاه فني، بلكه از 
ديدگاه علوم انساني. به همين دليل در همين ابتداي سخن بر خود الزم مي دانم از 
تمامي دست اندركاران برنامه ريزي، تأليف، تهيه و نشر كتاب حاضر قدرداني نمايم.

از صفحه 1 تا 7 كتاب مقدمه و تكلمه اي با عنوان پالسكو از آغاز تا پايان 
آمده است. 

جستارها در قالب پنج بخش ترتیب یافته است، به شرح زیر:  
مديريت و سياست شهري از صفحه 15 تا صفحه 140 شامل: گزارش ملي 
آسيب  تحليلي  پالسكو،  درس هاي  و  شهري  مديريت  پالسكو،  پيام  پالسكو، 
شناختي بر موقعيت بحران هاي كالبدي شهر، ماجراي پيك نيك و جامعه شناسي 
پالسكوها، فروپاشي پالسكو نماد فروپاشي الگوي توسعه شهري، آتش پالسكو 
نمي آموزيم،  كه  درس هايي  و  پالسكو  ساختمان  فاجعه  مگر،  است!  روشن 
زشت:  بد،  خوب،  فرسوده،  مديريت  پالسكو،  حادثه  در  شهرداري  مسؤوليت 
درس هاي پالسكو، هزينه هاي استهالك و بي توجهي به آن در پالسكو، آتش  
پالسكو؛ احياگر مشكالت تاريخي ايرانيان، چتري براي پالسكو، قربانيان نامرئي 

پالسكو، عدم توازن امنيت حيات ايراني
فرهنگ و جامعه از صفحه 143 تا صفحه 239 شامل: 
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پرسش پالسكو، پالسكو و امر نمي دانم، با پالسكو مي توان جامعه در آغوش 
خطر ايران را اسكن كرد، ققنوس پالسكو و تكوين مقوله مردم در غياب حكمراني 
كارآمد، ساختمان پالسكو و احساس بي پناهي مردم، حادثه ساختمان پالسكو و 
فرهنگ اعتماد، ظرفيت سرمايه اجتماعي و واقعه پالسكو، اعتماد؛ كليد جامعه خود 
ترميم گر، پالسكو و نشانه شناسي يك ازدحام، پالسكو، يادگيري و آگاهي ملي، 
بررسي زمينه هاي بحران پالسكو با تأكيد بر منزلت اجتماعي، ساختمان پالسكو 

و اهميت آموزش مهارت زندگي
اخالق اجتماعي و خلقیات ایراني از صفحه 243 تا صفحه 324 شامل: 

آيا مردم هم در فروريختن پالسكو مقصرند؟، حادثه پالسكو و فرهنگ عمومي، 
حادثه پالسكو و مظنونان هميشگي: مردم، تقديرگرايي، گم گشتگي آينده، و ظهور 
فاجعه پالسكو، همه ايراني اند، بعضي ها ايراني ترند، پالسكو،  فقدان همدلي در 
زيست جمعي ايراني، آيا آنها گوسفندند؟، فرايند انديشه نسلي؛ آن چه كه انجام 

مي دهيم، مناسك پالسكو
رسانه هاي جمعي و اجتماعي از صفحه 327 تا 468 شامل: 

ريخت،  فرو  مردم  ذهن  در  پالسكو  آينده،  براي  درنگي  منزله  به  مصيبت 
درس هاي فاجعه پالسكو براي تلويزيون ايران، سركشي تحمل ناپذير نمادها، 
كه نه خاطر تماشا، نه هواي باغ دارد، حادثه ساختمان پالسكو و افكار عمومي، 
رسانه  و خوش بختي هاي  پالسكو، خوش حالي ها  سلفي بگيران  اختالل جمعي، 
ملي، فاجعه پالسكو: امكان بسيج اجتماعي و نقش رسانه ها، شوك درماني افكار 

عمومي و ديگر هيچ، كنش سياسي و عكاسي از فاجعه
براي آینده از صفحه 471 تا صفحه 507 شامل: 

از فرو ریزش نماد مدرنیته تا بر ساخت فرهنگ رشادت، عالج واقعه 
در ادامه قسمتي از جستار دكتر حسين ايماني جاجرمي كه در صفحه 31 كتاب 

با عنوان مديريت شهري و درس هاي پالسكو آورده است را مي خوانيم.
ريزش برج تجاري توليدي پالسكو در روز پنج شنبه 30 بهمن 1395 در قلب 
پايتخت، چند مسأله بنيادي و حل نشده مديريت شهري را آشكار كرد. وقوع اين 
فاجعه كه در آغاز تنها آتش سوزي ساده اي مي نمود و تكرار آتش سوزي هايي بود 
كه هر چند وقت يكبار به طور منظم در اين برج اتفاق مي افتاد و بخشي از زندگي 
روزمره ساختمان قلمداد مي شد، به يك باره با فوران دوباره آتش و فروريختن 
متعاقب بنا، بدل به فاجعه اي تراژيك و فراموش نشدني در تاريخ شهرنشيني و 
سياسي – اداري تهران و ايران شد. صرف رخداد، فاجعه نشانگر ضعف بنيادين امر 
پيشگيري در سازمان عريض و طويل شهرداري و سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران است. با توجه به عظمت حوادث كالنشهري و خسارت هاي 
جاني و مالي آنها، بخش عمده اي از فعاليت هاي سازمانهاي امدادي و ايمني، 

معطوف به انجام امر پيشگيري از حوادث شده است. فعاليت هايي كه مقوالتي 
گسترده مانند آموزش هاي عمومي و تخصصي، انجام مانورهاي آتش نشاني و 
امدادي در پهنه هاي متمركز كننده جمعيت مانند مراكز تجاري، آموزشي، اداري 
و مسكوني را در بر مي گيرد. بخشي ديگر از اين فعاليت ها، شناسايي نقاط پرخطر 
و با پتانسيل وقوع خطرات است كه به دنبال آن سازمان هاي آتش نشاني دست 
به اقدامات كاهش يا رفع خطر مي زنند. آنها برخوردار از اتوريته و ظرفيت هاي 
آنجايي  از  و  هستند  نقاط  اين  با  برخورد  براي  موثر  و  كافي  اجرايي  و  قانوني 
اقداماتشان، مورد چون  را درك كرده است،  ايمني  اولويت موضوع  كه جامعه، 
و چرا قرار نمي گيرد. نگاهي به فاجعه پالسكو در تهران، نشان مي دهد كه اگر 
فعاليت هاي پيشگيرانه را به سه بخش آموزش، تذكر و برخورد تقسيم كنيم، تنها 
بخش تذكر انجام شده و دو بخش مهم ديگر –آموزش و برخورد – مغفول مانده 
وابسته  آن جايي كه  از  ايمني شهري  و خدمات  آتش نشاني  است. سازمانهاي 
به شهرداري ها هستند، در انجام فعاليت هاي خود، تابع سياست ها و برنامه هاي 
اولويت هايي  از  اگر سياست هاي شهرداري  كننده شهر مي شوند.  اداره  دستگاه 
مانند تأمين كامل ايمني فضاها و فعاليت  هاي شهري، به اموري مانند درآمدزايي و 
فعاليت هاي تجاري سوق كند، به احتمال زياد سازمان هاي آتش نشاني در سلسله 
مراتب اولويت هاي شهرداري، مراتب نخست را نخواهند داشت و به همان ميزان 
از توجه، بودجه، تجهيزات، ظرفيت سازي انساني و سازماني دور خواهند بود. مسأله 

بعدي به جايگاه شهرداري در نظام اداره كننده شهر باز مي گردد. 
فقدان حكومت كالن شهري در ايران سبب شده است تا شهرداري ها از اقتدار و 
ابزارهاي سياسي و اداري الزم براي اداره شهرهاي بزرگ و مجموعه هاي شهري 
برخوردار نباشند. از آنجايي كه واقعيت تهران و مناسبات ميان آن و شهرها و 
روستاهاي پيرامونش بيانگر واقعيت شكلگيري انبوهه شهري به مركزيت تهران 
است، نبود ساختارهاي سياسي و اداري الزم براي اداره كردن و اعمال حاكميت 
بر اين فضاي گسترده و پر چالش، نشانگر ضعفي بنيادين در نظام اداره كشور و 
فضاهاي فرو ملي است. در شرايط موجود، مسؤوليت ها و اقتدار شهرداري نسبت 
به شهر، محدود به چند عرصه خدماتي مشخص و محدود است و خو گرفتن 
شهرداري به فروش تراكم و تبديل جريمه ها و تخلفات به منبع درآمد، به طور 

كامل آن را از كاركرد و وظيفه اداره شهر دور كرده است. 
كتاب با طرح جلد انديشه برانگيز، با مقواي مرغوب و متن تك رنگ با كاغذ 
مرغوب، به پاكيزگي هرچه تمامتر چاپ و صحافي شده است. مطالعه كتاب حاضر 
را عالوه بر استادان،  دانشجويان و دست اندركاران حوزه ايمني و مديريت شهري 
به همة شهروندان فرهيخته توصيه مي نمايم. بر اين اساس و با توجه به توزيع 
محدود، شايد الزم باشد به شمارگان درخور، تجديد چاپ شود يا دستكم نسخه 

الكترونيكي آن منتشر گردد. 
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