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 The successful evacuation of a building in a time of crisis 
accounts as one of the main elements of building resilience. The 
sustainable architecture of buildings against fire is regarded as 
the substructure of building resilience according to the Index 
Scale of "Sustainable Metropolises" since 2015. The present 
research method was based on the Structural Equation Analysis 
Procedure to collect data in questionnaire form as well as Likert 
Spectrum and conducted among the Commanders and Managers 
employed at Tehran Fire Department. The sample size was 
considered to be equal to 250 people based on the Cochran 
Formula. Research findings illustrate that understanding the 
components requires knowledge of "human behavior", "fire 
technologies", and "physical design" methods. The effective 
weights of the research showed that the movement for 
emergency evacuation of the building occurs through secondary 
behavioral components with a weight percentage of 0.92 through 
the micro-dimensions of "age and sex characteristics" followed 
by "technological fire alarm and extinguishing systems" with a 
weight of 0.91 in second place and "population concentration" 
with a percentage weight of 0.089 in third place. The results 
indicate that resilience of the physical structure of a building 
during a fire can be effective in successful evacuation. 
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    مقاله پژوهشی      

تاب  یهامؤلفه   ییشناسا بر  درون   یاضطرار  هیتخل  ندیفرا  یآورمؤثر 
 کالبد ساختمان محروق 

   3یشاهچراغ آزاده،   *2اعتصام رجیا،  1یبهرام دیوح

 .رانیتهران، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم قات، یواحد علوم و تحق ، یگروه معمار ، یمعمار یتخصص یدکتر یدانشجو -1

 .رانیتهران، ا  ، ی دانشگاه آزاد اسالم  قات، یواحد علوم و تحق ، یاستاد، گروه معمار -2

 . رانیتهران، ا   ، یدانشگاه آزاد اسالم قات، یواحد علوم و تحق ، یگروه معمار ار، یدانش -3
 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1399/ 01/ 15دریافت مقاله: 
 1399/ 12/ 11بازنگری مقاله: 
 1400/ 01/ 23پذیرش مقاله: 

 

 تخلیه ساختمان.  خود است  رامونیپ  یمتأثر از کالبد معمار  یاضطرار  هیتخل  ندایفر
. دارد  یسوزآتش   رینظ  يبرابر حوادث  بنادر  آوریتاب نقش مهمي در    در زمان بحران،

ساختمان  پایدار  آتش معماری  برابر  در  زیرساختها  از  ابنیه سوزی،  پایداری  های 
سال   از  که  شاخص  2015است  مقیاس  پکالن  در  روش  شهرهای  دارد.  قرار  ایدار 

تحقیق این  ساختاری  روش  براساس  ، پژوهش  معادالت  اطالعات   تحلیل  گردآوری 
پرسشبه فرماندهان  اینامهصورت  میان  مدیران  از  آتش  و  تهران  سازمان  نشاني 

نفر در نظر    250حجم نمونه براساس فرمول کوکوران برابر با    صورت گرفته است.
از شیوه   اطالعها، نیازمند مؤلفهشناخت دهد شان ميهای پژوهش نیافته گرفته شد.

انساني فنّاوررفتار  حریقی،  کالبدیو    های  وزن  طراحي  تأثیرگذاری  است.  های 
مي نشان  بهپژوهش  حرکت  طریق  دهد  از  ساختمان  اضطراری  تخلیه  منظور 

ثانویه  هامؤلفه ریزابعاد    92/0با درصد وزني  ی رفتاری  و  از طریق  مشخصات سني 
مي  يجنس سامانهاتفاق  با  دوم  جایگاه  در  و  اطفای  ها افتد  و  اعالن  تکنولوژیک  ی 

وزن    حریق نیز    و   0/ 91با  سوم  رتبه  جمعیتي  در  درصدی  تمرکز  وزن    0/ 089با 
تاب است که  آن  از  نتایج حاکي  کالبد  آوراست.  در  مي  زمان حریق   در  بنای  تواند 
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 مقدمه 
های جاني، مالي،  ها است که با ایجاد آسیب ای از فشارهای ویژه رواني بر گروهي از انسان مجموعه   ناشي از  بحران، 

شکسته شدن  آورد. این نیازها باعث درهم  ای را در رفتار افراد به وجود مي تهدیدها و خطرهای بالفعل، نیازهای تازه 
خوردن بافت  گسیختگي ساختار اجتماعي و برهم م های اجتماعي، همچنین ازه های متعارف در زندگي و واکنش انگاره 

.  [1]گردد  محیطي و توقف برخي یا همه عملکردهای عرف در یک خانواده، یک ساختمان یا یک جامعه مي   -رفتاری 
، هرگونه تغییرات ناگهاني ناشي از حوادث غیرمترقبه که باعث اختالل در شرایط عادی جامعه شود و نیاز به  عبارتي به 

ایجاد   زماني  فوریت  قید  با  را  ضروری  اقدامات  مي انجام  تلقي  بحران  رخدادی  کند،  هرگاه  دیگر،  تعریفي  در  شود. 
میان مردم شود، شرایط بحراني را پدید  نشده باشد و باعث برهم بیني هنگام و پیش نابه  خوردن روال عادی رفتار در 
های قرن  های مهم در پایداری ساختمان های شهری، از زیرساخت سوزی در ساختمان تش کنترل پدیده آ   . [2]آورد  مي 

مي بیست  تاب ویکم محسوب  و  رابطه حریق  در خصوص  تحقیقات  پیشینه  میالدی  شود.  هفتاد  دهه  به  ابنیه،  آوری 
لوم ساختماني قرار  سوزی مورد توجه محققان ع آوری بنا در آتش میالدی، عامل تاب   1960گردد. در اوایل دهه بازمي 

سوزی  ها و کاربران حاضر در آن در زمان وقوع آتش گرفت و منجر به تدوین ضوابط مالک عمل جدید ایمني ساختمان 
های اداری بزرگ در امریکای شمالي  ای در مورد تخلیه ساختمان ، مطالعات عمده 1977تا    1962های  شد. در بین سال 
زده  های خروج اضطراری در طبقات یک ساختمان به هنگام خروج شتاب . مطالعه نحوه جانمایي راه [3]صورت پذیرفت  
زده از ساختمان محروق و خوانایي، دوربندی و دودبندی آن در زمان حریق، توسط یک معمار، نیازمند  حاضران وحشت 

شناسي، روانشناسي  عماری، جامعه های علمي گوناگوني نظیر علوم ریاضیات، مهندسي م کسب دانشي جامع از تخصص 
. در تعیین مسئله جانمایي  [4]و رفتارشناسي گروهي و فردی، علوم ارتباطات و طراحي مبتني بر علم ارگونومي است  

متصرفین حاضر  ) توان مثلثي را ترسیم کرد که در رأس آن، انسان  راه خروج اضطراری برای یک ساختمان مي   ر یک مؤث 
گیرند؛ به این معنا که احتمال نجات از حریق براساس عملکرد افراد در پاسخ به  در بنا( و عوامل رفتاری انساني قرار مي 

های مهندسي بالقوه یا بالفعل  حل این مثلث، ساختمان و کلیه راه   شود. در ضلع دیگر اضطراب ناشي از حریق تعیین مي 
دهي به خطر حریق وجود دارد. در  های اعالم و اطفای خودکار حریق( برای پاسخ شده در آن )سامانه در نظر گرفته  

و شیوه  ضلع سوم نیز حریق، نوع آن و مشتقات ناشي از سوختن مواد سوختني )گازهای داغ سمي متصاعد از حریق( 
 . [5]سوزی قرار دارد  گسترش آتش 

 

 
 شده بر پایداری یک ساختمان در برابر حریق )مأخذ: نگارنده( های شناسایی . مدل مؤلفه 1شکل  

 
تعامالت میان )رفتار( افراد، )طراحي مهندسي( ساختمان و )ویژگي و خصوصیات مختص( حریق در مرحله تأیید    

منظور تخلیه یک ساختمان توسط متصرفان حاضر  گیری و در خالل مرحله حرکت و مسیریابي به نشانه، مرحله تصمیم 
 . [6]گیرد  در آن صورت مي 
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فاز های مسیر یابی از دیدگاه پاسینی و پل آرتور

مرحله
نام پیشنهادی 

مرحله
توضیحات

تصمیم گیری1

مرحله ابتدایی است که فرد پیش از آنکه دست به اقدام بزند در نقاط تصمیم گیری در محیط انتخاب می کند که کدام سمت اورا 

بهتر به مقصدش می رساند.در این نقاط باید اطالعاتی برای کمک به فرد جهت تهییه طرح اقدام و انتخاب کارامد ترین مسیر فراهم 

باشد.

اجرای تصمیم2
اجرای تصمیم ماهیتا پویا است؛فرد هنگام حرکت در زمان و مکان مناسب در امتداد مسیر انتخابی،اقدام به پردازش اطالعات ارائه 

شده نموده و طرح تصمیم تهیه شده را اجرا می کند.

پردازش اطالعات3
متشکل از ادراک و شناخت محیط است؛ از طریق تصمیم گیری و اجرای تصمیم و اقدام بر پایه اطالعات صورت میگیرد.در این 

مرحله است که نقشه پردازی ذهنی،موجب هدایت فرد در حرکت های بعدی می گردد.

 های تحقیق پرسش 
 های امروزی چیست؟  ی مؤثر بر طراحي و جانمایي صحیح یک مسیر اضطراری در ساختمان ها مؤلفه  -1
 های مؤثر بر جانمایي مسیر اضطراری درون یک ساختمان چیست؟  رابطه بین مؤلفه  -2
 دهنده هر یک از این متغیرها چگونه است؟ های تشکیل وزن و اهمیت گویه  -3

 های مرتبط با تحقیق فرضیه 
دهنده طراحي یک مسیر خروج اضطراری موفق از طریق مطالعه گزارش حوادث  های تشکیل شناسایي مؤلفه  -1

های کیفي یا کمي ناشي از تجربه کارکنان  ها و همچنین استخراج علمي داده پیشین حریق در ساختمان 
سازمان سازمان  )نظیر  هستند  امر  این  بر  دخیل  که  آتش هایي  ایمني های  خدمات  و  شهرهای    نشاني  در 

 پذیر خواهد بود.  مختلف( امکان 

توان از طریق فرایند پرسش  ها را مي های مؤثر بر خروج اضطراری از ساختمان شناسایي وزن عاملي مؤلفه  -2
سازمان  باسابقه  کارکنان  شامل  که  هدف  آماری  جامعه  از  زمان  علمي  در  امدادرساني  بر  دخیل  های 

 سوزی و همچنین مهندسین باتجربه در علوم ساختماني است کسب کرد.  آتش 

عا  -3 وزن  مؤلفه قیاس  مي ملي  را  اضطراری  تخلیه  بر  مؤثر  روش های  طریق  از  نظیر  توان  علمي  تحقیق  های 
های علمي که روایي و پایداری آن از پیش آزموده شده است،  و همچنین سایر روش    FMEAهای تحلیل 

 استخراج کرد. 

 ها شده در خصوص مسیریابی در کالبد درونی ساختمان مبانی نظری مطرح 
آمیز یک مسیر یا فضا از یک  اصطالح مسیریابي را توصیفي عمل پیمودن بدون اضطراب و موفقیت   آرتور و پسیني، 

ای دیگر و با استفاده از اطالعات مربوط به تعیین محل فعلي، مقصد و مسیر رسیدن به آن مقصد انجام  نقطه به  نقطه  
ای با پایداری  یک فرد در یک محیط که رابطه ویژه یابي یا رفتار فضایي  دانند. ایشان واژه مسیریابي را جهت شود مي مي 

 . [7]دانند  گیری تصویر ذهني کاربران مرتبط است مي فضا یا محیط دارد و به شکل 

 [8]. سه مرحله مسیریابی از دیدگاه پاسینی و پل آرتور  1جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سامانه  گیبسون،  نظر  به از  با  کارا،  و  موفق  مسیریابي  نشانه های  کنار  در  آشکار،  اطالعات  و  عالئم  و  کارگیری  ها 
های گوناگون  کنند. مردم باید بدانند کجا هستند، موقعیت واسطه کار مي طور درست و بي نمادهای ضمني است که به 

   . [9]ابند و در نهایت چگونه خارج شوند  محیط را بشناسند، بدانند چگونه به مقصدشان دسترسي ی 
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ای از تصمیمات و سیاست درباره موضوعات کلیدی تأثیرگذار بر مردمي  جان لنگ، فرایند مسیریابي را مجموعه 
مي مي  قرار  مورد جستجوی  را  سراچه  از شکل داند که  لنگ، سخن  جان  ادامه،  در  در  دهند.  ذهني  تصویر  گیری 

شده در  های ذهني متفاوت برداشت ه کند. او در تحقیقات خود، سخن نقش فرایندی دوطرفه بین شخص و محیط مي 
از محیطي واحد به  انسان واسطه تفاوت ذهن اشخاص  بر  ی  ها مؤلفه کند و  های گوناگون مي های فیزیولوژیک قالب 

. ایشان ادراک ذهني در فرایند مسیریابي را به معني  کند ي م با محیط متغیر معرفي    اش دوطرفه شخص را در فرایند  
، یعني اینکه  گر ی دعبارت به داند.  ی مختلف و توانایي انتخاب مسیر مي ها مکان ناظر بین    ی فرد ر ی قرارگتشخیص مکان  

کجا   در  اطراف  محیط  در  جدول  [10]  م یا گرفته   قرار بدانیم  در  خصوص    نظران اظهارنظرصاحب   2.  در  گوناگون 
 است.    شده   ارائه مسیریابي  

 [11]گوناگون در خصوص فرایند مسیریابی در معماری    نظران صاحب   اظهارنظر .  2جدول  

 
 

10
در فرآیند مسیریابی،فرد ناظر به دنبال پاسخ گویی به دو پرسش اصلی کجا و چگونه است. سوال کجا برای پیدا کردن مقصد مطلوب و 

توصیف آن پرسیده می شودو سوال چگونه ، در اتباط با نحوه انتخاب مسیر و پیمودن راه های مختلف پرسیده می شود.
(Richer et al,2007,p.233)

8
فرد ناظر اطالعات را از بخش های مختلف محیط دریافت نموده و به طبقه بندی ذهنی اطالعات میپردازد و در نهایت در انتخاب مسیر 

تصمیم گیری میکند.
(Golledge,1999)

9

مسیر یابی فعالیتی است که به طور مستقیم با چگونگی طراحی محیط کالبدی در ارتباط است.مردم در هنگام حرکت برای انتخاب مسیر 

،در میان محیط طراحی شده به جستجو می پردازند.به عبارتی دیگر ،فرآیند مسیر یابی به دنبال حل مسئله است که نیازمند دریافت 

اطالعات از محیط است.
(Diane Lewis,2010,p.7)

6
مسیر یابی یک طراحی،به صورت یک کل در ذهن شکل میگیرد و بخش های یک محیط به سمت یک الگوی منسجم ،سازمان دهی 

و باز شناخته می شوند.
(لینچ،تیتوس،اورت 1996)

7

مسیر یابی فرایندی است که در آن شاهد جستجوی هوشمند ذهن و یا جستجوی تصادفی ذهن به منظور یافتن جهت حرکت صحیح 

هستیم، جستجوی هوشمند عبارت است از اصل منطقی جستجو،تصمیم گیری و حرکتن.جستجوی تصادفی،فرآیندی دانسته شده است 

که طی آن فرد میکوشد بدون استدالل مسیر مورد نظر خود را بیابد.این رویکرد زمانی اتفاق می افتد که فرد راه مورد نظر خود را گم 

کرده و هیچ درکی از این مسئله که در کجا قرار گرفته است ندارد.

(مولراپ،2006)

4
تهیه نقشه ذهنی به منظور مسیر یابی فرآیندی است که در آن انسان، اطالعات مربوط به موقعیت نسبی و وضعیت محیط کالبدی را 

کسب کرده،رمز دار میکند،ذخیره می نماید،به یاد می آورد و به منظور حرکت در جهت صحیح رمزگشایی میکند.
(تولمان ،1932)

5

مسیر یابی شامل سلسله رمز گشایی از تصوایر ذهنی ذخیره شده در حافظه یک فرد است که شامل عناصر به دست آمده از تجربه 

مستقیم ،شنیده های فرداز یک مکان و اطالعات تصور شده از محیط است.این تصاویر در شهر؛سازه و یا ظاهر مکان،موقعیت نسبی آن 

و ارزش های یک مکان را شامل می شوند که طرح واره هایی هدایتگرند.
(نیسر،1976)

(Miller,1984) مسیر یابی فرآیند حل مسئله ای است که تحت تاثیر 3 عامل است:عامل مردم،عوامل محیطی و عوامل اطالعاتی.2

3

شکل گیری تصویر ذهنی از مسیر یابی ،فرآیندی دو طرفه بین شخص و محیط است.امکان تقویت تصور یک مکان خاص از طریق 

باال بردن قابلیت های شخصی یا از طریق قابل تشخیص ساختن سازه محیط وجود دارد.طریق اول با آموزش مشاهده گر و طریقه دوم 

با نشانه گذاری بیشتر مکان ها و یا تغییر سازماندهی کالبدی شهری محله،بناها اتفاق می افتد.
(جان لنگ 1394)

نظریات صاحب نظران در خصوص مسیر یابی و فرآیند آن

نام صاحب نظرنظر مطرح شدهردیف

1

مسیر یابی عبارت است از جهت یابی یا رفتار فضایی یک فرد در یک محیط که رابطه ویژه ای با پایداری فضا یا محیط دارد. و به شکل 

گیری تصویر ذهنی در کاربران مرتبط است.-افراد مختلف در شرایط تصمیم گیری برای انتخاب مسیر،رفتار یکسانی را از خود نشان 

نمی دهند-دریافت اطالعات از محیط ،به عنوان یکی از مهمترین مراحل در انتخاب مسیر نقش بازی میکند.-یکی از معیارهای مهم در 

فرآیند مسیر یابی عناصر بصری هستند،عناصر بصری شامل کلیه عواملی است که به دیده فرد ناظر می آیند.

(Passini,1984)
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ی مسیریابي ذهني در میان متصرفان حاضر در یک ساختمان، تحقیقات مختلفي را  ابزارها پژوهشگران در خصوص  
توسط تحقیقات محققان مختلف    شده شناخته فهرست کاملي از ابزارهای مسیریابي ذهني    3. در جدول  اند داده انجام  
فرد در    که ي  وقت   ژه ی و به یابد؛  ي م   ش ی افزا اگر مسیریابي مشکل باشد، فشار عصبي    د ی گو ي م است. پسیني    شده   داده شرح  

ي  ده سازمان یا تغییر    ها مکان ی بهینه مسیرها و  گذار نشانه موقعیت خطر قرار گیرد. تقویت تصور یک مکان خاص، با  
 . [12]آید  مي   به دست   بناها کالبدی شهر، محله یا  

 [13]گوناگون در خصوص ابزار مسیریابی در معماری    نظران صاحب   اظهارنظر .  3جدول  

 

ابزارهای راهنمای مسیر یابی

نام محققینابزار مسیر یابی در ذهنردیف

1

در هنگام تعیین مسیر فرد ناظر از طریق استفاده از اطالعات محیطی و فضایی به انتخاب مسیر بهینه از میان شبکه معابر می 

پردازد.اطالعات دریافتی از محیط توسط فرد ناظر به عنوان راهنما و ابزاری در جهت تعیین مسیر استفاده می شود.هر اندازه سرعت و 

سهولت دریافت اطالعات از محیط افزایش یابد،مسیر یابی فرد راحت تر می شود.

(Edwards&Hardman1989;

Elvins1997;Rumpradit&D

onnell,1999)

2

مسیریابی دشوار منجر به ایجاد مشکالت در تعیین مسیر شده و سر در گمی را برای فرد به همراه دارد.مشکالت موجود در انتخاب مسیر 

میتواند ناشی از عدم دریافت به موقع اطالعات مورد نیاز فرد در محیط ایجاد شود.همچنین در صورتی که فرد ناظر برای دریافت 

اطالعات موجود در فضای شهری با ابهام مواجهه شود،تردید در انتخاب مسیر و گم گشتگی را برای او به همراه خواهد داشت.
(Carpman&Grant2002)

3

تنوع در دریافت اطالعات محیطی منجر به رفتار متفاوت در مسیر یابی می شود.در نتیجه تصمیم گیری برای انتخاب راه با اطالعات 

دریافتی از محیط ارتباط دارد.فرد ناظر در محیط برای مسیر یابی با سه سوال مواجه می شود،ابتدا میبایست در خصوص نقطه حرکت و 

مبدا از خود بپرسد از کجا آمده ام؛ در ادامه در تشخیص موقعیت قرار گیری در محیط از خود خواهد پرسید.)کجا هستم؟( و در نهایت به 

مقصد اشاره می کند.) به کجا میخواهم بروم؟(

(Gooedge1999,p.23)

4

ابزار های مختلفی به عنوان راهنمای تصمیم گیری و انتخاب مسیر جهت رسیدن به مقصود وجود داردتمامی آنها منجر به انتقال 

اطالعات شده و در نهایت سهولت مسیر یابی را به همراه دارد.تمامی آن ها منجر به انتقال اطالعات شده و در نهایت سهولت مسیر 

یابی را به همراه دارد.بر اساسر یک تقسیم بندی کلی عوامل راهنمای مسیر یابی شامل عوامل بصری و کالمی می باشند.از میان 

ابزارهای راهنمای بصری میتوان به مشاهده و ادراک مستقیم،استفاده از نقشه ها،استفاده از نشانه ها و عناصر شاخص استفاده 

کرد.راهنمای کالمی به صورت غیر بصری و بر پایه صحبت کردن و سوال پرسیدن از دیگران است.

(Giudice,2004,p.60)

5

روش استفاده از نقشه های راهنما و ابزارهای کالمی بیشتر مورد استفاده از سوی افراد ناآشنا با محیط قرار مسیگیرد.افراد تازه وارد به 

محیط با استفاده از این روش ها اطمینان خاطر بیشتری در انتخاب مسیر صحیح دارند.آنها ترجیح می دهند در بخش های مختلف از 

مسیر ،از دیگران سوال نموده و از درستی انتخاب مسیر خود مطمئن شوند.در این روش فرد استفاده کننده به علت شناخت کمتر از 

محیط،احتمال خطای کمتری در مسیر یابی دارد.

(Kozlowski&Bryant,1997,

p.590)

6

فرآیند مسیر یابی با عوامل مختلف از جمله هدف از سفر ارتباط دارد.اهداف مختلف از سفر با توجه به ویژگی هایی مانند:طول 

مسیر،زمان طی مسیر و هزینه سنجیده می شود.برای انجام سفرهای تکراری مانند خانه به محل کار و یا از خانه به مدرسه کمتر از 

دانش اکتشافی استفاده می شود.سفرهای تکراری معموال با در نظر گرفتن کمترین زمان ،کمترین هزینه و کمترین فاصله انجام می 

شود.هدف از سفر و نوع سفر بر فرآیند تصمیم گیری موثر است.

(Golledge,1999.p.32)

7

ممکن است در مواقع بسیاری در طول مسیر حرکت،هیچ گونه اطالعاتی در دسترس نباشد،در این شرایط فرد ناظر می تواند با استفاده از 

روش آزمون و خطا و جستجو کردن در محیط تصمیم گیری کرده و یا با دنبال کردن عالئم راهنمای پی در پی به دنبال یافتن بهترین 

مسیر برای رسیدن به مقصد باشد.
(Arthur&Passini,1992)

8

در هنگام مسیر یابی برای پیدا کردن مقصد ،فرد ناظر بیشتر از جنبه های بصری موجود در محیط به عنوان ابزار مسیر یابی استفاده می 

کند .در این روش از نشان ها، عناصر شاخص و نقشه ها و ابزار راهنمایی مسیر یابی استفاده می شود.- روش دوم در مسیر یابی شامل 

دنبال کردن عالئم پی در پی می باشد.در این روش،استفاده از عالئم راهنما به طور متوالی می تواند به عنوان ابزار هدایتگر در طول 

مسیر حرکت محسوب گردند.

(Allen,1999,p,47)

9
روش مسیر یابی ذهنی بر پایه قرار دادهای ذهنی مختصات ،شمالی ،جنوبی،شرقی و غربی به عنوان راهنمای ذهنی فرد است.در این 

روش فرد ناظر با تطبیق دادن مسیر حرکت با مختصات ، جهت حرکت خود را از نقطه مبدا به نقطه مقصد مشخص میکند.
(Lawton,2002)



 وحید بهرامی و همکاران                                                       133-149، 1شماره نامه ژه یو (،1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

139 

 

  مورداستفاده ی  ها ی فناور های حریق و  ی صورت گرفته بر تأثیر دو مؤلفه شاخصه ها پژوهش پیشینه  
 در خصوص اعالن و اطفا حریق 

  -2؟  ام آمده   از کجا   -1داند:  دهي مي را شایسته پاسخ   سؤال گالدج برای طراحي صحیح فرایند پیمایش مسیر، سه  
ک  برای ی   اثربخش محقق چیني، وانگ، چندین مؤلفه مهم را برای طراحي    [14]؟  روم ي م به کجا    -3کجا هستم؟ و  

کند. در توضیح اهمیت سخنان این محقق، دو مؤلفه تأثیرگذار دیگر که در  سیستم مسیریابي اضطراری معرفي مي 
مي   1شکل   نشان  بنا  در  را  اضطراری  خروج  تخلیه  مسیرهای  طراحي  در  مؤثر  عوامل  مثلث  از  رأس  دهند،  دو 

 . گردند ي م شناسایي و اطفا حریق معرفي    سامانمند های حریق و فاکتورهای  شاخصه 
های خروج اضطراری از یک بنا، شیوه جانمایي  نمایي صحیح پلکان ژرمینگ معتقد است متغیرهایي نظیر مکان 

پله  به چنین  آنان، میزان دوربندی و دودبندی  کان کریدورهای دسترسي  از  هایي و طول مسیر دسترسي به هریک 
. ژنگ به  [15]ثیر یک مسیر تخلیه اضطراری، مؤثر واقع شود  توانند در کارایي و تأ یي مي تنها به نیز  فضاها هریک از این 

های تخلیه اضطراری  یا سرسره   نشان آتش های تخلیه اضطراری جدید نظیر آسانسورهای دسترسي  تأثیرگذاری سامانه 
گالدج معتقد است جانمایي مسیرهای تخلیه خروج  .  [16]پردازد منظور تخلیه موفق یک ساختمان درگیر حریق مي به 

های اعالن حریق خودکار و دستي را  تواند در زماني مؤثر واقع شود که طراحان یک بنا سامانه یک ساختمان، تنها مي 
ب به  کرده  جانمائي  آنان  ورودی  مبادی  در  سامانه درستي  به  مجهز  مسیرها  این  سراسر  و همچنین  اطفای  اشند  های 

شده را در تحقیقات  های فناورانه مطرح . ژنگ مؤلفه [17]های مربوطه باشند  نامه خودکار حریق خودکار مطابق با آیین 
کند. پسیني، جانمایي صحیح مسیرهای تخلیه خروج اضطراری را نیز  بندی مي مند دسته خود با نام فاکتورهای سامان 

های رفتاری،  های جانمایي شده در ساختمان و همچنین ویژگي از کاربری   براساس شناخت کافي طراحان ساختمان، 
داند ایشان معتقد است  های اجتماعي موجود میان آنان در یک ساختمان در زمان حریق مي کاری و حتي وابستگي 
منظور طراحي  های فیزیولوژیک به های روانشناساِن و مؤلفه توان در قالب دو برگ خرید مؤلفه چنین نیازهایي را مي 

ویژه در  های فني و مهندسي به . از سویي، برخي از محققان با گرایش [18]مسیر خروج اضطراری مؤثر در نظر گرفت  
از ماهیت محصوالت شکل علوم مهندسي مکانیک و   از حریق نظیر دود و گازهای داغ سمي  عمران صحبت  گرفته 

توانند در انتخاب جانمایي مسیر صحیح برای  کنند که تفاوت در میزان حجم و سمیت دود متصاعد از حریق مي مي 
از طراحي مسیر خروج  باید پیش  های نیز  ها مؤثر واقع شوند. از نظر ایشان چنین مؤلفه خروج اضطراری از ساختمان 

 . [19]اضطراری مؤثر الزامًا در نظر گرفته شود  

 شناسی روش   
پژوهش حاضر براساس نتیجه یا هدف از نوع پژوهش و با رویکرد کاربردی است و به لحاظ روش، یک تحقیق  

ها یک تحقیق  ها یک تحقیق پیمایشي و براساس روش تحلیل داده آوری داده توصیفي است. این مطالعه به لحاظ جمع 
منظور  نشاني و شهرداری تهران به ماني آتش شود. مصاحبه با کارشناسان خبره در باالترین سطح ساز کمّي محسوب مي 

شود. بدین منظور، پیش از تدوین سؤاالت  شده در خالل محاسبات فراهم مي پژوهشي کیفي بر اصول مطالب مطرح 
به  پیش پرسشنامه،  پژوهش،  پیشینه  در خصوص  مطالعات  همچنین  و  تخصصي  مصاحبات  از  زمینه واسطه  کامل  ای 

ای و میداني  ها و اطالعات، از دو روش کتابخانه آوری داده در این پژوهش برای جمع   رئوس مطالب فراهم خواهد شد. 
های پژوهش از روش  آوری اطالعات مربوط به توصیف موضوع پژوهش و استخراج گویه منظور جمع استفاده شد. به 

ي و خدمات ایمني شهرداری  نشان ای استفاده شد. در روش میداني، اطالعات موردنیاز از خبرگان سازمان آتش کتابخانه 
گویه اصلي حریق و    7آوری گردید. در این تحقیق  جمع   FMEAهای  واسطه تکنیک نامه و به تهران با استفاده از پرسش 

ها با استفاده از بررسي عمیق تحقیقات  گویه فرعي برای طراحي مؤثر مسیرهای تخلیه اضطراری برای ساختمان   21
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و جرح   آن گذشته  تعدیل  به   ها، و  تحقیق  نظرات خبرگان  استخراج شدند.  و  پرسش تصدیق  روایي  تأیید  نامه  منظور 
 تحقیق استفاده شد. 

 

 

 . مدل تحقیق 2شکل  

 ها یافته 
  برای تصادفى با استفاده از فرمول کوکران    گیری کیفي آن از روش نمونه   -در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت کمى 

و  گردید « اســتفاده  های فاکتورهای تأثیرگذار در طراحي مؤثر مسیرهای تخلیه اضطراری اولویت سنجش  نامه » پرسش 
باشند: افراد دارای تجربه حضور در  یکي از شروط زیر    دارای شدند که    عنوان جامعه آماری )نمونه( انتخاب به ی  افراد 

محروق  معماری  یک  صاحب ،  کالبد  و  سازمان  متخصصان  تهران آتش نظران  شهرداری  ایمني  خدمات  و  ،  نشاني 
معمارى    یان دانشــجو  بهشتي دکترى  شهید  آزاد  دانشگاه  دانشــگاه  معمارى  ارشد  کارشناســي  دانشجوى  و  ،  علوم 
از    نفر   800قریب بر این اســاس از بین علوم و تحقیقات.  ، دانشجوى کارشناسي ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد  تحقیقات 

ها توزیع  نامه بین آن تحقیق انتخاب و پرسش   عنوان حجم نمونه نفر با توجه به فرمول کوکران به   250،  متخصصان امر 
 گردید. 

 گام اول )تشکیل ماتریس اولیه اطالعات( 
اولین گام در تبیین، استخراج اطالعات و معیارهای مؤثر بر طراحي مسیر تخلیه اضطراری موفق در کالبد بنای  

نظران و متخصصان عملیاتي  پیشینه تحقیق است. این مدل در تبیین اولیه به رؤیت صاحب های محروق براساس یافته 
آتش  متغیرهای  فعال در حوزه  معماری محروق  کالبد  در  و تدوین کیفیت مسیریابي  تبیین  است. در  نشاني رسیده 

ود شدند. این سه  های انساني، محد های ساختمان و شاخصه های حریق، شاخصه مورداستفاده در سه مؤلفه شاخصه 
این عوامل به  نامیده شدند، هر سه  ادبیات تحقیق استخراج  دسته شاخصه، عامل  از  عنوان متغیرهای پنهان تحقیق 

قابل شده  و  دارند  به هم شباهت  از وجوهي  متغیر که  از ترکیب چند  متغیرها خود  این  و خود  مشاهده هستند،  اند 
استخراج شده ساخته  از  مرحله  این  هدف  تشکیل مؤلفه   اند.  و  های  مدل  متغیرهای  علي  ساختار  تأیید  عوامل  دهنده 

 منظور کشف مدل مفهومي عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری در کالبد معماری محروق است. دست آوردن زیربنایي به به 
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 های پژوهش . فاکتورهای مؤثر بر رفتار مسیریابی در معماری محروق مستخرج از یافته 4جدول  

 

 شده در مرحله اول( های استخراج دوم )تحلیل داده گام  
منظور شناسایي  سازی ساختاری براساس تئوری گراف و متعلق به خانواده رویکردهای عّلي است و به تکنیک مدل 

 شود. روابط بین عوامل یک موضوع خاص )نظیر موضوع این پژوهش( استفاده مي 
های ناشي  ها، در این مرحله براساس یافته های مؤثر بر تخلیه اضطرار یساختمان مرحله اول: استخراج مؤلفه  -1

کتابخانه  مطالعات  و  پژوهش  پیشینه  منابع    22ای  از  میان  از  اضطراری  فرایند خروج  بر  تأثیرگذار  مؤلفه 

A2-4پله کان فرار فلزی
Zheng, W. (2014). Fire Safety Assessment of China's Twelfth National Games Stadiums. 

Procedia Engineering, 71, 95-100.

مولفه های موثر بر تخلیه اضطراری یک ساختمان در زمان حریق

منبعمولفه فرعی استخراجیکد مولفهمولفه های استخراجی

A1-1پلکان های اضطراری
Sheeba, A. A. and Jayaparvathy, R. (2019), "Performance modeling of an intelligent emergency 

evacuation system in buildings on accidental fire occurrence", Safety Science, Vol 112 No, pp. 

A1-2کریدور ها ی دسترس خروج
Ramirez de la Huerga, M., Bañuls Silvera, V. A., & Turoff, M. (2015). A CIA–ISM scenario 

approach for analyzing complex cascading effects in Operational Risk Management. Engineering 

A1-3آسانسور های آتش نشانی
Tolga, A. Ç., Tuysuz, F., & Kahraman, C. (2010, 18-23 July 2010). Fuzzy real option value 

integrated fuzzy ANP method for location selection problems. Paper presented at the 

A3-2)سامانه های اطفاء دستی )فایر هوزریل
Wong, L. T., Chong, H. W. and Chow, W. K. (1999), "Problems of the retrofit installation of 

sprinkler systems in old high

‐

rise buildings: a case study", Facilities, Vol 17 No 3/4, pp. 112-119.

A2-5فضای پناه دهی موثر

Ramirez de la Huerga, M., Bañuls Silvera, V. A., & Turoff, M. (2015). A CIA–ISM scenario 

approach for analyzing complex cascading effects in Operational Risk Management. Engineering 

Applications of Artificial Intelligence, 46, 289-302.

A2-6کریدورهای تخلیه خروج
Sanni-Anibire, M. O. and Hassanain, M. A. (2015), "An integrated fire safety assessment of a 

student housing facility", Structural Survey, Vol 33 No 4/5, pp. 354-371.

A3-6
تعداد خروج های مورد نیاز برای تخلیه 

فضاهای تجمعی بیش از 50 نفر

Tolga, A. Ç., Tuysuz, F., & Kahraman, C. (2010, 18-23 July 2010). Fuzzy real option value 

integrated fuzzy ANP method for location selection problems. Paper presented at the 

International Conference on Fuzzy Systems.

A3-1
سیستم های تهویه دود ناشی از حریق 

)اگزاست(

Zheng, W. (2014). Fire Safety Assessment of China's Twelfth National Games Stadiums. 

Procedia Engineering, 71, 95-100.

A4-3)سامانه های اطفاء اتوماتیک ) اسپرینکلر
Wong, L. T., Chong, H. W. and Chow, W. K. (1999), "Problems of the retrofit installation of 

sprinkler systems in old high

‐

rise buildings: a case study", Facilities, Vol 17 No 3/4, pp. 112-119.

A4-4
سامانه های اعالم حریق سرتاسری 

اتوماتیک

Wong, L. T., Chong, H. W. and Chow, W. K. (1999), "Problems of the retrofit installation of 

sprinkler systems in old high

‐

rise buildings: a case study", Facilities, Vol 17 No 3/4, pp. 112-119.

A4-5پرده های زون بندی مقاوم در برابر حریق
Sanni-Anibire, M. O. and Hassanain, M. A. (2015), "An integrated fire safety assessment of a 

student housing facility", Structural Survey, Vol 33 No 4/5, pp. 354-371.

A5-6
سامانه های اعالم حریق موضعی )آدرس 

پذیر(

Wong, L. T., Chong, H. W. and Chow, W. K. (1999), "Problems of the retrofit installation of 

sprinkler systems in old high

‐

rise buildings: a case study", Facilities, Vol 17 No 3/4, pp. 112-119.

Ke-xuan, L. (2013). A renovated method of fire risk evaluation of large emporium based on ANN 

and grey correlation, Journal of Safety and Environment, 13(1), 254–258.

A6-4
توانایی های فیزیکی و حرکتی در زمان 

حریق

Sanni-Anibire, M. O. and Hassanain, M. A. (2015), "An integrated fire safety assessment of a 

student housing facility", Structural Survey, Vol 33 No 4/5, pp. 354-371.

A5-7سامانه های آسانسوری ویژه آتش نشانی
Zheng, W. (2014). Fire Safety Assessment of China's Twelfth National Games Stadiums. 

Procedia Engineering, 71, 95-100.

A5-1تمرکز جمعیتی در فضاهای ساختمانی
Marchant, E. W. (2000), "Fire safety systems – interaction and integration", Facilities, Vol 18 No 

10/11/12, pp. 444-455.

A6-2آشنایی افراد با ساختمان
Liu, F., Zhao, S., Weng, M. and Liu, Y. (2017), "Fire risk assessment for large-scale commercial 

buildings based on structure entropy weight method", Safety Science, Vol 94 No, pp. 26-40.
مولفه های رفتار انسانی 

اولیه

مولفه های رفتار انسانی 

نقاط تمرکز دید و حواسA7-7ثانویه
Liu, F., Zhao, S., Weng, M. and Liu, Y. (2017), "Fire risk assessment for large-scale commercial 

buildings based on structure entropy weight method", Safety Science, Vol 94 No, pp. 26-40.

A7-8شرایط سنی و جنسی
Sanni-Anibire, M. O. and Hassanain, M. A. (2015), "An integrated fire safety assessment of a 

student housing facility", Structural Survey, Vol 33 No 4/5, pp. 354-371.

A7-5وابستگی های اجتماعی
Liu, F., Zhao, S., Weng, M. and Liu, Y. (2017), "Fire risk assessment for large-scale commercial 

buildings based on structure entropy weight method", Safety Science, Vol 94 No, pp. 26-40.

A7-6مسئولیت های اشخاص در ساختمان
Ke-xuan, L. (2013). A renovated method of fire risk evaluation of large emporium based on ANN 

and grey correlation, Journal of Safety and Environment, 13(1), 254–258.

A6-3هوشیاری افراد در زمان حریق

مولفه های معماری  تخلیه 

اضطراری موفق اولیه

مولفه های معماری  تخلیه 

اضطراری موفق ثانویه

تکنولوژی های مقابله با 

حریق به کار رفته در 

ساختمان اولیه

تکنولوژی های مقابله با 

حریق به کار رفته در 

ساختمان ثانویه

تکنولوژی های ویژه در 

قیاس با تمرکز جمعیتی
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______

A

_____O

____O

VOO

___VAA

OA

_AAAAA

A7

VAAO

__A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A5A6A7

ماتریس خود تعاملی ساختاری

A1A2A3A4ریسک

اند. در جدول  بندی شده ي تقسیم سرمؤلفه اصل   اند و سپس در میان هفت گوناگون تحقیقاتي استخراج گشته 
 شده است.   ها به همراه منابعي که هر مؤلفه از آن مستخرج شده است به تفضیل نمایش داده این مؤلفه   5

ها درون یک ماتریس با  مرحله دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملي ساختاری، در این مرحله روابط بین مؤلفه  -2
 مد. نام ماتریس خودتعاملي به نمایش درخواهد آ 

مرحله سوم: تشکیل ماتریس دستیابي، پس از تشکیل ماتریس دستیابي، سازگاری آن باید بررسي شود. به   -3
 یابي باید خاصیت ترایایي داشته باشد. عبارتي، ماتریس دست 

 ها در ماتریس خودتعاملی )مأخذ: نویسندگان( . جدول روابط بین مؤلفه 5جدول  

 

 خودتعاملی . جدول ماتریس  6جدول  

 

 

 

 

 

 یابی سازگار شده . ماتریس دست 7جدول  

 
 
ها باید مجموعه دستیابي و مجموعه تقدم  تعیین سطح و اولویت گویه: برای تعیین سطح و اولویت گویه  -4

وسیله گویه موردنظر  هایي است که به  برای هر گویه تعیین شود. مجموعه دستیابي هرگویه شامل گویه 
توان  ها مي وسیله آن به   هایي است که نیاز هرگویه شامل گویه یافت و مجموعه پیش   ها دست توان به آن مي 

O.00بین دو مولفه هیچ ارتباطی وجود ندارد

A.می شودi منجر به مولفه سطری j 01مولفه ستونی

X.11بین هر دو مولفه ارتباط متقابل وجود دارد

(J,i)(I,j)شرحنماد روابط درونی

روابط بین مولفه ها بین دو مولفه ها در ماتریس خود تعاملی

V.می شود  j منجر به مولفه ستونی i 10مولفه سطری

ماتریس روابط فازی

A1A2A3A4A5A6A7ریسک

00

A20000000

A100/7000

00

A40/30/20/200/400

A30/40/3000/3

00

A610/60/10/2100

A500/4000

00 A70/70/10/30/60/201 A711111

00

A61111110

A501001

00

A41111100

A311101

00

A20100000

A111000

ماتریس دست یابی سازگار شده

A1A2A3A4A5A6A7ریسک
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آید. پس از تعیین  دست مي یابي به ها با استفاده از ماتریس دست یافت. این مجموعه به گویه مورنظر دست  
شد و اگر عناصر مجموعه مشترک  های دستیابي و تقدم، عناصر مشترک هر دو مجموعه شناسایي  مجموعه 

 شود. ح گویه تعیین مي با عناصر مجموعه دستیابي کاماًل یکسان باشند، سط 

 های مؤثر . تعیین سطح اولویت مؤلفه 8جدول  

 
 

 به نمایش درآمده است.   3گانه تحقیق در شکل  های هفت مدل اولیه ناشي از تأثیرات وزني بر سر مؤلفه 
 

 

 های مؤثر . مدل اولیه مستخرج از اولویت مؤلفه 3شکل  
 

شوند. در ماتریس  بندی مي ها با توجه به قدرت نفوذ و قدرت وابستگي به چهار ناحیه طبقه در تحلیل فازی، گویه 
درآمده  نمایش  به  و خودمختار  پیوسته  مستقل،  پیوندی،  ناحیه  چهار  هر هفت سرمؤلفه  تحلیلي،  تمامي  اند. سپس 

 اند. در ماتریس جانمایي شده   MICMACبراساس ارزیابي  
 

قدرت وابستگیقدرت نفوذ

تعیین سطح اولویت های مولفه های موثر

A13سطح سوم2,4,13,5,6,7مولفه های معماری  تخلیه اضطراری موفق اولیه

سطحتقدمدستیابیمولفهکد مولفه

4

A225سطح دوم2,41.3.5,6,7مولفه های معماری  تخلیه اضطراری موفق ثانویه

53

A4
تکنولوژی های مقابله با حریق به کار رفته در ساختمان 

ثانویه
17سطح اول41,2,3,5,6,7

A3سطح چهارم2,4,1,35,6,7تکنولوژی های مقابله با حریق به کار رفته در ساختمان اولیه

61

A661سطح ششم3,4,2,1,65,7مولفه های رفتار انسانی اولیه

A5سطح ششم3,4,2,1,65,7تکنولوژی های ویژه در قیاس با تمرکز جمعیتی

52 A7سطح پنجم3,4,2,15,6,7مولفه های رفتار انسانی ثانویه
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*1/7

23 32121قدرت نفوذ

A1

*1/9*3/1

1/6*0/5*1/60/2*1/6*3/2_1/6*قدرت وابستگی

2/1*2/0*1/7*3/1*میزان اثر بخشی

مولفه ها

ماتریس روابط مستقیم فازی

4/6%3/3%2/7%3/7%2/7%2/7%4/6%سطح مدل یکپارچه

A2A3A4A5A6A7

 

 ها با یکدیگر . ماتریس اعتباردهی تأثیرات متقابل مؤلفه 4شکل 

 

شود. اثربخشي هر  شده فازی برای محاسبه اثربخشي هرگویه و توسعه مدل یکپارچه استفاده مي ماتریس تثبیت 
 شود. ارائه مي   9  شود که در جدول وسیله تفریق قدرت وابستگي از قدرت نفوذ محاسبه مي گویه به  

 . ماتریس روابط مستقیم فازی 9جدول  

 
 
 
 
 
 
 

برای گویه  نهایي  اوزان  این مرحله،  برای گویه های فرعي مشخص مي در  نهایي  اوزان  از طریق  شوند.  های فرعي 
  3مرحله  محاسبه شد و وزن وابستگي متقابل گویه اصلي مربوطه که در  2ضرب وزن محلي گویه فرعي که در مرحله 

های فرعي را براساس اوزان  اولویت گویه   10ها، جدول منظور سهولت بررسي اولویت شوند. به تعیین شد، محاسبه مي 
 دهد. ها نشان مي نهایي آن 
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A7-40/0920رتبه سوم

A7

A1-10/1100رتبه اول

A1-20/1100رتبه اول

A1-30/0890رتبه چهارم

A2-10/0110رتبه هفتم

A2-20/0920رتبه سوم

A2-30/0920رتبه سوم

A3-10/0630رتبه پنجم

A3-20/0630رتبه پنجم

A4

A3-30/0410رتبه ششم

A4-10/1100رتبه اول

رتبه پنجم

A4-20/0890رتبه چهارم

A4-30/0410رتبه ششم

A6-30/1009رتبه دوم

A6

A5-30/0890رتبه چهارم

A6-10/0630رتبه پنجم

A5

A5-10/0410رتبه ششم

A5-20/0630

A7-30/0110رتبه هفتم

A1

A2

A3

A7-10/1100رتبه اول

A7-20/0630رتبه پنجم

A6-20/1100رتبه اول

اوزان نهایی مولفه ها و رتبه آنها

رتبه نهاییاوزان نهاییمولفه فرعیمولفه اصلی

 . اوزان فاکتورهای مؤثر بر تخلیه خروج اضطراری موفق در معماری محروق 10جدول  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مدل  منظور  به  تبیین  و  معرفي  به  نوبت  مستخرج،  عاملي  بارهای  براساس  و  مرحله  آخرین  در  گرافیکي  تبیین 

رسید.  خواهد  حاضر  تحقیقاتي  چارچوب  از  یافته   5شکل    در   مفهومي  از  مستخرج  مفهومي  پژوهش  مدل  این  های 
ساختمان محروق به  های مؤثر بر طراحي مسیر خروج اضطراری از  مؤلفه FmMEA   ل ی تحل براساس و زون نهایي و  

 نمایش درآمده است. 
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 گیری و نتیجه بحث  
از   ي گمشدگ  ن ی در ح  ساختمان و پس از درک وضعیت خطر اضطراری از کاربران در  ی ار ی بس   مطالعات نشان داد   

  ت ی اهم در طراحي معماری حائز  ار ی آمده بس دست به   ي به اصول طراح   ي اب ی دست   ، جه ی نت   در  ؛ کنند ي راهکارها استفاده م   ن ی ا 
  ه ی بلندپا رؤسای   استادان معماری دانشگاه تهران و شهید بهشتي، همچنین که با   افته ی ساختار مه ی بعد از مصاحبه ن   است. 
  ن ی ا   ی ر ی کارگ بر به   ي مبن   یي شنهادها ی آمده، پ دست به   ي اب ی ر ی مس   ی راهکارها   ح ی انجام شد، پس از توض   ی ا حرفه ي  نشان آتش 

 . است   شده   داده   از سوی ایشان   در فضا   یي خوانا   ل ی تسه   ی راهکارها برا 

پذیر از کریدورها مسیرهای  ت ی صورت رؤ به   « گره اصلي » در هر تراز طبقه ساختمان    رها ی مس   تقاطع محل    ف ی تعر  -1
ی خروج  ها پلکان جانمایي    -جستجو   نوبت در اولین    زده وحشت ن  قابل اکتشاف توسط کاربرا   اصلي هر تراز طبقه، 

 اضطراری نیز در همین فضاها الزامي است. 

  کاربران   ی برا   ی بصر   د ی د   ت ی قابل   طبقات با   تمامي در    ي ته   باً ی تقر   ی در فضا   فرار اصلي ساختمان قرار دادن جعبه پله   -2
 ساختمان در شرایط عادی 

 استفاده از عالئم گرافیکي استاندارد برای تمایز خروج اضطراری از سایر فضاهای خروجي و ارتباطي  -3

جانمایي جعبه پلکان    رد ی پذ ي م صورت    آسانسورها توسط    ها ساختمان با توجه به آنکه بیشترین حرکت عمودی در   -4
موجب آشنایي کاربران با مکان خروج اضطراری طبقه و    ماًلع روی آسانسورها  فرار اضطراری در مجاورت یا روبه 

 . شود ي م همچنین ثبت ذهني پلکان خروج برای آنان  

ی  ها دستگاه   عماًلی حرکتي که  ها تقاطع و    ها گره و لبه به    رها ی مس   دید در فضاهای پیمایشي،   خطوط انسداد  عدم  -5
 . اند کرده پلکان اضطراری خروج را در خود جانمایي  

  صورت به نقطه    ن ی دورتر ی که حرکت افراد از  ا گونه به  ن ی کاربردتر کم تا   ن ی تر مهم ر طراحي فضاها از  رعایت خط سی  -6
ی خروج  ها تقاطع به    تر ک ی نزد   عماًل  وندند ی پ ي م افراد در مسیر به خط حرکتي    هرچقدر انفرادی صورت گیرد و  

 اضطراری ساختمان شوند. 

 نقاط جانمایي شده بر تخلیه اضطراری ساختمان.   ن ی تر ک ی نزد در    تر مهم طراحي فضاهای جمعي یا   -7

آن است که تمامي افراد حاضر در یک مجموعه ساختماني، توانایي ترک بنا را    دهنده نشان مطالعات این پژوهش  
حتي اگر قصد آن را هم داشته باشند ندارد. از این رو برای بسیاری از حوادث که ممکن است منجر به اعالن خروج  

ي  زمان مدت ی حرکتي، فضاهایي ایمن طراحي کنند تا حداقل برای  ها گره ید در با اختمان بشود، معماران  اضطراری از س 
 ي در برابر حوادثي نظیر حریق و ... توانایي حفظ جان کاربران ساختمان را داشته باشند. ن ی مع 
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