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) اصالحيه( ارتفاع و مساحتو محدوديت هاي  ساختارهاانواع  3-2
 

انواع ساختار  3-2-1
 آتشمقاومت در برابر  درجهسوختن و  نظر قابليتاز اجزاي ساختمان در اين بخش از مقررات،  3-2-1-1

ط ضوابمانند اجزاي غير سازه اي  مربوط بهتكميلي مقررات . شوندبندي ميتحت عنوان ساختار دسته
در ... و درهاي مقاوم در برابر آتش هاي غيرباربر داخلي، ها و پارتيشن، جداكنندهمانع آتشديوارهاي 

. شدخواهد ارائه هاي مربوط به خود بخش
 

ساختمان هاي در دست ساخت يا ي هاساختمان تماماز اين پس اساس مقررات اين بخش،  بر 3-2-1-2
، بايد در يكي از پنج نوع ساختار تعريف شده در )تغيير تصرفا افزايش ارتفاع ي(تغيير حال موجود در 

اجزاي  آتشبندي مقاومت در برابر حداقل درجه. بندي شونددسته 6-1-2-3تا  3-1-2-3 هايبخش
و براي ديوارهاي خارجي بايد مطابق با مقادير  1-3 شده در جدولساختمان بايد مطابق با مقادير تعيين

دهنده تفاوت اصلي انواع ساختارها با يكديگر در قابليت سوختن مصالح تشكيلدو  .دباش 2-3و  1-3 ولاجد
براي  1-3ذكر شده در جدول اجزاي ساختماني . و حداقل درجه مقاومت اجزاي آنها در برابر آتش است

در شتري از نوع غير قابل سوختن بوده و از اين نظر از ساير انواع ساختارها ايمني بي 2و  1ساختارهاي نوع 
) الف(، كه گروه هستند) ب(و ) الف(دو زيرگروه داراي  1-3برخي از ساختارها در جدول . دارندبرابر آتش 

 .در برابر آتش استاالتري داراي درجه مقاومت ب) ب(نسبت به گروه 
 

) غير قابل سوختن( 2و  1ساختارهاي نوع  3-2-1-3
 استانداردروش آزمون  طبق در آنها 1-3 در جدولساختارهايي هستند كه اجزاي ساختماني فهرست شده 

 واكنش در برابر آتش براي مصالح ساختماني و فرآورده هاي ساختماني-(ملي ايران   7271-2شماره 
اجزاي ساختماني ساختار . باشدسوختن  غير قابلاز مصالح  )آزمون قابليت نسوختن مواد روشهاي آزمون-

. قاومت باالتري در برابر آتش استداراي درجه م 2نسبت به نوع  1نوع 
 
 

 )ساختار با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 3ساختار نوع  3-2-1-4

غير از مصالح  ايران  7271-2شماره  استانداردروش آزمون  طبق ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي
ع مصالح ساختماني مطابق با تواند از هر نوساير اجزاي ساختماني اين نوع ساختار مي. سوختن باشد قابل

. استانداردها و مقررات ملي موجود در كشور ساخته شود
 
 

) ساختمان چوبي سنگين با ديوار خارجي غير قابل سوختن( 4 ساختار نوع 3-2-1-5



2 
 

غير از مصالح  ايران  7271-2شماره  استانداردروش آزمون  طبق ساختاري است كه در آن ديوارهاي خارجي
و بدون فضاهاي پنهان ساختاري  تكه يا چندالساختمان از جنس چوب يك اجزايساير سوختن و  قابل

. باشند )مانند سقف هاي كاذب(
 

) ساختار با اجزاي قابل سوختن( 5ساختار نوع  3-2-1-6
از جنس هر نوع مصالح  1-3و غير سازه اي فهرست شده در جدول  ايساختاري است كه در آن اجزاي سازه

در اين با رعايت ضوابط مربوط مصالح قابل سوختن نيز مي تواند . دباشانداردها و مقررات ملي مطابق با است
. ساختار به كار برده شود

 
 2و  1مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهاي نوع  3-2-1-7

يكي  در صورت تطابق با ،، استفاده از مواد و مصالح قابل سوختن2يا  1هاي با ساختارهاي نوع در ساختمان
: از بندهاي زير، با رعايت ساير الزامات مربوط در اين مقررات مجاز است

P0Fآوري شده با مواد كندسوزكنندهچوب عمل -1

1
P  براي استفاده به عنوان تير چوبي يا خرپاي چوبي در ساختار

طبقه  2با حداكثر  1ا ساختار نوع ي مجاز با هر تعداد طبقه 2هاي با ساختار نوع بام ساختمان
هاي حرارتي پليمري با رعايت الزامات مندرج در آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش عايق -2
) مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682نشريه (
ها و قاب آنها درها و پنجره -3
ها و كمدهاي ثابت كابينت -4
براي  گزارش گواهينامه فني معتبر ، به شرط وجوديا مشابه آن پركننده هاي مالت، بتنو  هاسنگدانه -5

محصول تمام شده 
  داراي گزارش گواهينامه فني معتبركننده در برابر آتش هاي محافظتمواد، مصالح و پوشش -6
هاي بام، با رعايت ضوابط مربوط مندرج در مقررات ملي ساختمان پوشش -7
مقررات ملي مباحث مرتبط ث و ساير اين مبحبا رعايت ضوابط مربوط مندرج در ها ها و كابللوله -8

ساختمان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ردهاي معتبر خارجي آوري شده با مواد كندسوزكننده بايد مطابق با مقررات ساختماني و استانداردهاي معتبر موجود در كشور و در غياب آنها مطابق با استاندامشخصات چوب عملـ 1

 .باشد
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) ساعت(بندي مقاومت در برابر آتش براي اجزاي ساختمان الزامات درجه: 1-2-3جدول 

جزء ساختمان 
 5نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع 

Pالف بالف 

Pالف ب) پ( 

 ب) پ( 
الوار 
P1Fسنگين

Pالف 1

 ب )پ( 

Pايقاب سازه

)الف(
P شامل ستونها ،

اصلي و خرپاها  تيرهاي
3P)ب( 2P)ـ  1ـ  1 )ب

 الوار
 سنگين

ـ  1

Pديوارهاي باربر خارجي 

 1 2 2 2 2 ـ 1 2 3 )ث(

 يا الوار1ـ  1ـ  1 )ب(2P )ب(3Pديوارهاي باربر داخلي 
سنگين 

ـ  1

هاي غير داكنندهجديوارها و 
باربر خارجي 

مراجعه كنيد  2ـ3به جدول 

هاي غير ديوارها و جداكننده
Pباربر داخلي

ـ ـ  1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ت(

اي شامل ساختار سقف سازه
ها تيرچهتيرهاي فرعي و 

ـ  1 الوارـ  1ـ  1 2 2

تيرهاي ساختار بام شامل 
ها تيرچهفرعي و 

ـ  1 الوارـ  1ـ  1 1 5/1

، اعضايي از ساختار سقف يا بام كه داراي اتصال )رپاهامانند تيرها، پل ها و خ(اعضاي سازه اي داراي اتصال مستقيم به ستون ها ، ها اي شامل ستونالف ـ قاب سازه
صرف نظر از اينكه اين اعضا (مستقيم به ستون ها هستند و همچنين اعضاي مهاربندي كه براي تامين پايداري قائم قاب سازه اي تحت بارگذاري ثقلي ضروري هستند 

. مي باشد) در تحمل بار ثقلي مشاركت داشته يا نداشته باشند
 .توان به اندازه يك ساعت كاهش دادكند، ميكه تنها يك بام را تحمل مي صورتياي و ديوارهاي باربر در برابر آتش را در رجه مقاومت قاب سازهـ دب
آتش نمود، مشروط بر آنكه بندي يك ساعت مقاومت در برابر را جانشين ساختار با درجهتائيد شده توان يك شبكه بارنده خودكار ـ به جز براي ديوارهاي خارجي ميپ

. مورد استفاده قرار نگرفته باشد باشد يا براي افزايش مساحت مجاز الزامي نشده آيين نامههاي ديگر وجود اين شبكه در قسمت
. باشدمقررات هاي ديگر اين درجه مقاومت در برابر آتش نبايد كمتر از زمان الزم در بخش ت-
 ).مراجعه شود 2-2-3به جدول (باشد  هاساختماند كمتر از زمان تعيين شده بر اساس فاصله بين درجه مقاومت در برابر آتش نباي ث-

 
 )الف و ب( بر اساس فاصله مجزاسازي حريق )بر حسب ساعت( بندي مقاومت ديوارهاي خارجي در برابر آتشالزامات درجه: 2-2-3 جدول

 )خ(گروه نوع ساختار ) متر(سازي حريق  فاصله مجزا
، )1ـص(هاي گروه
 )1ـن(و ) ك(

Pساير تصرف ها

 )پ(

 1 2 3همه   5/1كمتر از 

 0/3و كمتر از  5/1برابر يا بيشتر از 
 1 2 3الف  -1

 1 1 2بقيه 

 0/9و كمتر از  0/3برابر يا بيشتر از 
 1 1 2ب -1 الف و-1
 0 0 1ب -5 ب و-2

 1 1 1ساير 
 0 0 0همه  بيش از آن  و 0/9

  .نيز مطابقت داشته باشند 1-2-3ارهاي خارجي باربر بايد با الزامات مقاومت در برابر آتش جدول ديو الف-
. مراجعه شود) مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682نشريه (به آيين نامه  محافظت ساختمان ها در برابر آتش براي تعريف فاصله مجزاسازي حريق  ب-

                                                 
 .تبر موجود در كشور و در غياب آنها مطابق با استانداردهاي معتبر خارجي باشدنوع و مشخصات الوار چوبي مورد استفاده بايد مطابق با مقررات ساختماني و استانداردهاي مع 1
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. مراجعه شود) مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682نشريه (ه آيين نامه  محافظت ساختمان ها در برابر آتش براي تعريف انواع تصرف ها ب  پ-
  

مجاز  مساحتتعداد طبقات و ارتفاع، حداكثر  3-2-2
ساختمان  ساختار و تصرف بر اساس نوعساختمان مجاز و مساحت  ، تعداد طبقاتارتفاعحداكثر  3-2-2-1

 1-2-3براي تعريف انواع ساختارها به جدول  .تجاوز كند 3-3هاي ذكر شده در جدول محدوديت نبايد از
. مراجعه شود

 
از نظر ايمني در برابر آتش  3ساختمان 2و مساحت 1مقادير مجاز ارتفاع 3-2-3جدول 

 نوع ساختار ساختمان 
 5نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع 

ب  الف الوار سنگينب  الفب  الفب  الف

 تصرف
 12 15 20 15 20 15 20 50ن  .م) m(مجاز ارتفاع 

حد مجاز تعداد طبقات 
 و مساحت

         

 1ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 500 1100 1400 800 1300 800 1500 ن .م ن .م مساحت

 2ـت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 3ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 4ـ ت
 1 2 3 2 3 2 3 11 ن .م طبقات

 550 1100 1400 900 1300 900 1500 ن .م ن .م مساحت

 5ـ ت
 ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م ن .م طبقات

 ن .من  .م ن .م ن .من  .من .م ن.م ن .م ن.م مساحت

 ح
 2 3 5 4 5 4 5 11 ن .م طبقات
 850 1650 3350 1750 2650 2100 3500 ن .م ن .م مساحت

 آ
 1 1 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 900 1700 2350 1350 2200 1350 2450 ن .م ن .م مساحت

 1ـ ص
 1 2 4 2 3 2 4 11 ن .م طبقات

 800 1300 3100 1100 1750 1500 2300 ن .م ن .م مساحت

 2ـ ص
 2 3 5 3 4 3 5 11 ن .م طبقات

 1200 1950 4700 1650 2650 2100 3500 ن .م ن .م مساحت

 1ـ د
 2 3 4 3 4 3 4 9 ن .م طبقات
 425 975 1650 925 1550 925 1750 5100 ن .م مساحت

 2ـ د
 م. غ 1 1 م .غ 1 1 2 4 ن .م طبقات

 م .غ 900 1100 م .غ 1100 1000 1400 ن .م ن .م مساحت

 3ـ د
 1 2 2 1 2 1 2 4 ن .مطبقات 

 450 700 1100 700 975 925 1400 ن .م ن .م مساحت
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 4ـ د
 1 1 3 2 3 2 3 5 ن .م طبقات

 850 1700 2350 1200 2200 1200 2450 5600 ن .م مساحت

 ك
 1 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

 850 1300 1900 1150 1700 1150 2000 ن .م ن .م مساحت

 1ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 2ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11ن  .م طبقات

 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 3ـ م
 2 3 4 4 4 4 4 11 ن .م طبقات

 650 1100 1900 1475 2225 1475 2225 ن .م ن .م مساحت

 1ـ ن
 1 3 4 3 3 3 4 11 ن .م طبقات

 850 1300 2350 1625 2400 1625 2400 4450ن  .ممساحت 

 2ـ ن
 2 4 5 4 4 4 5 11 ن .م طبقات

 1250 1950 3575 2400 3625 2400 3625 7350ن  .ممساحت 

ف 
 1 2 4 2 3 2 4 5 ن .م طبقات

 500 850 1650 800 1300 800 1750 3300 ن.م مساحت
.  شده است دادهـ محدوديت ارتفاع به دو صورت محدوديت تعداد طبقات و محدوديت ارتفاع از تراز زمين، بر حسب متر 1
 4ـ6ـ4براي محدوديت مساحت كل ساختمان به بند . ، بر حسب متر مربع تعيين شده است)زير اشغال(ـ محدوديت مساحت به صورت محدوديت مساحت كف طبقه 2

. مراجعه شود) مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682نشريه (نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش  از آيين
مركز  682نشريه (آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش آميز، به ي گروه مخاطرههاساختمانهاي ابعادي محدوديتبراي تعريف تصرف ها و نيز براي  ـ3

. مراجعه شود) شهرسازيتحقيقات راه، مسكن و 
 

زيرزمين مساحت  3-2-2-2
مجموع ها نيست، مشروط بر آن كه زمينمساحت مجاز كل، نيازي به احتساب مساحت زيرمحاسبه در 

 .مساحت آنها از حد مجاز براي يك ساختمان يك طبقه تجاوز نكند
 

هاي صنعتي خاص تصرف 3-2-2-3
اند و به رار فرآيندهاي صنعتي با خطرپذيري كم طراحي شدهو ساختارهايي كه به منظور استقها ساختمان

آسياهاي (آالت و تجهيزات خاص ماشين، جرثقيل سازهدادن مساحت زياد و ارتفاع غير معمول براي جاي
 نياز دارند،) ...و  نيروي برقتوليد و توزيع بخار، گاز،  هاي فلزي،هاي ساخت سازهغلتكي، كارگاه

. شودبراي آنها اعمال نمي 3-3 جدولدر شده  دادههاي ابعادي محدوديت
 

واقع در يك ملك يا زمين مشترك  هايساختمان 3-2-2-4
دو يا چند ساختمان در يك ملك يا زمين مشترك، هر يك از آنها را بايد ساختماني در صورت قرارداشتن 
مي توان يك خط فرضي در در اين صورت براي تعيين فاصله مجزاسازي حريق،  .جداگانه در نظر گرفت

 .وسط فاصله دو ساختمان در نظر گرفت
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 افزايش مجاز ارتفاع و مساحت 3-2-2-5

آيين نامه محافظت افزايش مجاز ارتفاع، تعداد طبقات و مساحت به فصل چهارم از روش هاي براي 
. مراجعه شود) مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 682نشريه (ساختمان ها در برابر آتش 
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