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شن و ر اه  شمع  یم  د نمو  ، ان ا د لق  خا م  ان هب 
گلشن ما  ی  ا د فر د  شو  ، نیا د ین  ا یمن  ا یم  ز سا چو 

خوانندگان گرامی

اولین شامره ماهنامه در سال جدید را پیش رو دارید. گرچه دیر است، اما سال جدید را خدمت همه عزیزان 

تربیک عرض منوده، سالمتی، شادی و بهروزی را برای همگان از بارگاه حرضت حق مسئلت دارم و امیدوارم 

سال پیش رو، سالی رسشار از موفقیت در راستای اعتالی ایمنی و فرهنگ HSEE باشد.

در ایامی که گذشت، مناسبت های مختلف و متعددی را پشت رس گذاشتیم که شایسته است از آنها یاد کنیم:

روز جهانی آب )2 فروردین (

روز جهانی آب یک رویداد بین املللی است که در 22 مارس ) 2 فروردین( هر سال برگزار می شود. شعار روز 

جهانی آب 2018 » طبیعت برای آب « است. این شعار بر روی این موضوع مترکز دارد که ما چطور می توانیم 

از طبیعت برای غلبه بر چالش های آبی قرن 21 استفاده کنیم. تخریب زیست محیطی به همراه تغییرات 

اقلیمی باعث تحریک بحران های آبی گردیده که در رسارس جهان مشاهده می کنیم. 

در اینجا جادارد یادی کنم از آقای مهندس شهرام پروین دانشمند ایرانی مقیم آملان که ادعا دارد باعث 

جذب سامانه های بارشی به ایران و بارش های فروردین و اردیبهشت شده،و با تکنولوژی جذب سامانه 

بارشی، تکنولوژی ساخت ابر در آسامن کامال آبی ، بدون مرصف برق، بدون مرصف آب، بی نیاز از هر گونه 

ماده شیمیائی، به دور از هر گونه تشعشعات الکرتومغناطیسی، و با یک حرکت کامال علمی ، زیست محیطی  

و ارگانیک، به تراکم ابر در عرصه عملیاتی  و بارش باران انجامیده است.

ایشان اظهار می دارد فقط تکنولوژی جذب سامانه بارشی است که قادر به ایجاد ترسالی، پر شدن سد ها، 

تاالبها، دریاچه ها و رودخانه های کشور می گردد و ما این توانایی را داشتیم و داریم که این تکنولوژی را در 

اختیار دیگر کشورها قرار بدهیم. ولی اولویت بنده، کشورم و مردمم هست و هدف اصلی من حل این معضل 

در کشور ایران هست. آیا وقت آن نرسیده ما که دامئاً دم از بی آبی و کم آبی و خشکسالی می زنیم، این 

راهکار آزموده را دگربار بیازمائیم و با ایجاد امکانات الزم و کافی، سامانه های بارشی را به کشور جذب کنیم؟

روز جهانی بهداشت ) 18فروردین ( 

هفتم آوریل مصادف با 18 فروردین روز جهانی بهداشت می باشد سازمان جهانی بهداشت شعار روز جهانی 

بهداشت در سال 2018 را "سالمت برای همه، پوشش همگانی سالمت برای همه، در هر مکان"  اعالم 

منوده است. سازمان جهانی بهداشت بر اساس این اصل بنا شده که همه افراد بتوانند به حق خود به 

باالترین سطح ممکن از سالمت دست یابند. 

روز جهانی زمین پاک ) 2 اردیبهشت (

روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در متام دنیا برگزار و به همه مردم روی 

زمین یادآوری مـی شـود که نباید سیاره خود، زمین را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند.          

 مسألـه آلودگـی زمیـن یکـی از مسائل عمده محیط زیست و دغدغه عمده ای برای دست اندرکاران 

محیط زیست در رسارس جهان است. مسأله میزان تولید زباله در رسارس جهان و یافنت محل دفن صحیح 

و بهداشتی آن از مسائل مهم بخصوص در کشورهای کوچک و در حال توسعه است. با توجه به این مسئله 

مهم شعار جهانی سال 2018 با عنوان" پایان بخشیدن به آلودگی پالستیک ها" و نیزبا شعار ملی" نه به 

کیسه های پالستیکی" نامگذاری شده است.                                                   

روز جهانی ایمنی و سالمت شغلی ) 8 اردیبهشت (

روز جهانی ایمنی وسالمت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین املللی برای نهادینه کردن کار سامل و ایمن 

در رستارس جهان است که در 28اوریل هر سال این مراسم برگزار مـی شـود.برگزاری این مراسم یک بخش 

مهم از اسرتاتژی های جهانی سازمان بین املللی کار برای ارتقای ایمنی وسالمت شغلی در همه محیط های 

کاری است که باعث ارتقای آگاهی های مردم وهمچنین افزایش امنیت وسالمت در محیط کار مـی شـود.                   

همچنین، اول ماه مه میالدی، مصادف با 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، 12 اردیبهشت، روزمعلم، و چهارم 

ماه مه، 13 اردیبهشت، روز جهانی آتش نشانان می باشد که ضمن تربیک به همه ای این عزیزان زحمت کشی 

که هریک به گونه ای از جان خود مایه می گذارند تا استقالل اقتصادی، رفاه و سالمت روحی روانی و ایمنی 

جانی و مالی را برای میهن خویش به ارمغان آورند، برای همگی آرزوی سالمت، شادی و رسفرازی دارم.
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داد.  بازار  به  را   LED LinkExTM WF-300XL جدید  نورافکن   Wolf safety  

تولید کننده پیشتاز روشنایی های موقتی و قابل حمل مکان های پرخطر 

در جهان، خرب عرضه نورافکن جدید LED LinkExTM WF-300XL را اعالم 

کرد. تائید شده توسط ATEX و IEXEx و مطابق با OPIS، این نورافکن دارای 

عملکردی خوب است و بدلیل سبکی و قدرتی که دارد می توان از آن در 

مکان هایی غبارآلود و در حضور گازهای انفجاری استفاده کرد.

پس از سال ها همکاری نزدیک با کاربران نهایی در رسارس جهان، این 

نورافکن جدید به طور ویژه برای رشایط سختی که کاربران در سخت 

ترین محیط ها با آن مواجه هستند طراحی شده است. دارای گواهینامه 

تا +55 درجه  برای استفاده در Zone 1، T4، llc، -40  درجه سانتی گراد 

سانتی گراد. این نورافکن قادر به تولید lm 6,378 روشنایی و نور سفید از 

LED هایی که برای بیش از 100000 ساعت کار طراحی شده اند )طول 

عمر  LEها از طریق پراکندگی بهینه گرما و کنرتل گرمایی الکرتونیکی 

تضمین شده است(.

این نور افکن برای محیط هایی با ریسک باالی آسیب مکانیکی طراحی 

شده است. الزم به ذکر است در شفیلد از مواد مشخص تولید شده که 

کثیفی را به خود منی گیرند و به راحتی متیز می شوند. طراحی نوآورانه آن 

نگهداری آسان، پیاده کردن رسیع و آسان را تضمین 

کرده و تقریباً این امکان را فراهم کرده که در صورت نیاز 

متامی قطعات تعویض شوند )ازجمله LED ها و محرک ها(.

در هر دو حالت ولتاژ پایین و باال موجود است و نسخه ولتاژ باال 

می تواند روی سوکت LinkEx TM سوار شده تا اتصالی متشکل 

تغذیه  انرژی  منبع  یک  از  )همگی  بیاورد  بوجود  را  چراغ  از 20 

می شوند(.

 LinkEX برای تکمیل طیف موجود روشنایی های موقتی WF-300XL نورافکن

TM LED، انتقال دهنده ها، جعبه های تقسیم و اکستنشن ها طراحی شده 

است تا سیستم روشنایی موقتی مناطق پرخطر کامل تری ارائه کند. 

الکس جکسون، مدیر اجرایی Wolf گفت: امنیت مانند همیشه از بیشرتین 

اهمیت برخوردار است و به طور ویژه از ویژگی های امنیتی این نورافکن 

جدید خشنود هستیم. سیستم SOVI منحرص به فرد Wolf به مرصف کننده 

این امکان را می دهد که بداند آیا چراغ خارج از ولتاژ بهینه و تایید شده 

کار می کند و امنیت این نورافکن به طور اضافه تا 0 ولت تایید شده است. 

همچنین یک پنل LED مستقل و سیستم های محرک که اعتبار محافظ دار 

را تامین می کند )به مرصف کننده ها اطمینان می دهد که هرگز در تاریکی 

رها نخواهند شد(. این ویژگی های امنیتی به همراه خروجی چراغ اصلی 

و بسیاری از ویژگی های نوآورانه دیگر، این نورافکن را به محصولی ویژه 

تبد یل کرد ه که همه افراد در Wolf به درستی به آن می بالند. 

    

WOLF SAFETY نورافکن LED جد ید
 LINKEXTM WF-300XL را به بازار د اد
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تازه های تکنولوژی
تهیه و تنظیم:

اشکان شکوهی



ANGUS FIRE HOSECALC

Angus Fire Hosecalc نرام افزاری است که توسط Angus Fire برای محاسبه فشار شلنگ  و  از دست رفنت احتاملی فشار 

برای حمله آتش و شلنگ امدادی درست شده است.

Angus Fire HoseCalc به مرصف کننده این امکان را می دهد که از میان شیلنگ هایی با قطرهای متفاوت انتخاب کند، 

ترکیبات مختلفی در رشایط گوناگون مورد استفاه قرار می گیرد.

استفاده از این برنامه بسیار ساده است و می توان از آن برای انتخاب مناسب ترین شلنگ برای رشایطی خاص یا به عنوان 

بخشی از آمادگی یا برنامه ریزی برای عملیات نجات اسفاده کرد. 

توجه: این برنامه برای شلنگ های Angus Fire درست شده است.

Hose- تنها باید یکبار ثبت نام کنید. با داشنت مشخصات ورود به سیستم می توانید بارها از HoseCalc  برای استفاده از

Calc استفاده کنید. )لطفا توجه کنید که با ثبت نام در HoseCalc  رضایت خود را از ارتباط ما با خود درباره محصوالت و 

رسویس هایی که ارائه می کنیم، ابراز کرده اید.(

بر روی نرم افزار HoseCalc کلیک کنید تا به نرم افزار Angus HoseCalc دسرتسی پیدا کنید.

Angus Fire آنالین
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هوملاترو جک های بادی 12 بار جدید با %50 قدرت بیشرت را معرفی 

کرده است که برای باالبردن امنیت و کنرتل اجسام سنگین طراحی 

شده است. جک های بادی جدید در مقایسه با بالشتک های 8 بار، به 

میزان %50 ظرفیت بیشرت ارائه می کند. این جک ها همراه با سیستم 

کنرتل جدید که وزن کمی دارد به شام امکان می دهد که از این قدرت 

به صورت امن و کنرتل شده استفاده کنید. در رسی جدید جک های 

بادی بسیاری از ویژگی های کاربر دوست تعبیه شده تا شام عملیات 

را با ایمنی و سهولت بیشرت انجام دهید.

باالبرند گی امن و کنترل شد ه 

با فشارسنج های تعبیه شده روی سیستم  دکمه های تنظیم باد همراه 

کنرتلی، امکان تنظیم جریان هوا بصورت کنرتل شده و دقیق را فراهم 

می کند. در این سیستم، باالبردن بار بالفاصله پس از رها کردن دکمه 

در  باد  جریان  یک طرفه  شیرهای  وجود  با  و  مـی شـود  متوقف  کنرتل، 

سیستم کنرتل، امکان افت فشار و یا انتقال فشار از یک جک به جک دیگر 

وجود ندارد و در این حالت بار بصورت کامالً ثابت و ایمن در محل خود 

باقی خواهد ماند. ضمناً جهت افزایش ایمنی، کوپلینگ های متصل به 

شیلنگ و دستگاه کنرتل، در دو مرحله آزاد می شوند، این کار سبب تخلیه 

فشار قبل از آزاد شدن کوپلینگ ها خواهد شد.

براحتی  شام  کنرتل  دستگاه  روی  شده  تعبیه  فشارسنج های  بوسیله 

می توانید میزان فشار ورودی به سیستم را چک و کنرتل کنید و به لطف 

وجود چراغ های LED در فشارسنج ها، کنرتل آن در تاریکی نیز براحتی 

امکان پذیراست. برای دید بهرت جک های بادی هم، نوارهای شب منا در 

دو طرف جک چاپ شده است. 

 

کاربری راحت 

افزایش در ظرفیت و قدرت جابجابی بار به این معنا است که شام می توانید 

بار مشابهی را )از نظر میزان وزن( با جک بادی کوچک تر و با وزنی کمرت 

نسبت به جک های رسی قبل انجام دهید. برچسب های تعبیه شده بر 

روی هرجک بادی با نشان های دیداری مربوط به میزان ارتفاع باالبرندگی، 

رسیعاً به شام کمک می کند تا جک مناسب را انتخاب کنید. ابعاد کوچک تر 

و وزن سبک تر جک های رسی جدید هوملاترو سبب شده تا جابجایی و نیز 

انجام عملیات با آنها ساده تر شود. مخصوصا با وجود دستگیره های حمل 

جدید یکپارچه و ولکانیزه شده.

برای سهولت قراردادن جک ها روی سطحی زبر و ناهموار، پدهایی لغزنده 

بر روی آنها تعبیه شده است. ضمناً جهت جابجایی جک ها بصورت عمودی، 

حلقه هایی در دو طرف جک برای قراردادن قالب یا طناب موجود است. 

همچنین جهت کمک و سهولت در قراردادن یک جک کوچکرت روی جک 

بزرگرت، دایره های شب منا روی مرکز هر دوطرف جک تعبیه شده است.

د اری 12 مد ل موجود

ظرفیت های  با  مدل  دارای 12  هوملاترو  بادی  جک های  جدید  رسی 

متامی  با  جدید  سیستم  این  می باشد.  تن   93 الی   2 از  مختلف 

دارد. سازگاری   EN 13731 جمله  از  ایمنی  استانداردهای 

جک های باد ی جد ید
12 هولماترو  bar 

نهایت امنیت و کنترل
 همراه با 50 د رصد نیروی باالبرند گی بیشتر
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آپشن ها

 تانک آب/کف

 سیستم های کف

 تیر سبک

 سکو باالبر

 همچنین متامی نسخه ها در شاسی های دیگر وجود دارند

 لوله هوا

 آپشن های بیشرت بنا به درخواست

 Aircore  مفهوم

 انتخاب دهانه ای با مرکز منعطف

 ظرفیت دهانه رادیال 1000 لیرت در دقیقه

 ظرفیت دهانه مرکزی 500 )دهانه اسپری( 2500 لیرت در دقیقه )جت 

اسپری/ جت کامل(

 ظرفیت جریان کامل آب تا 3500 لیرت در دقیقه

 فرمان الکرتیکی یا هیدرولیک

 S15، M25 :در 2 انداره 

 فاصله پرتاب تا 80 مرت

 8 تا 12 فشار عملکردی، نهایت تا 16 

 امکان به کار بردن عامل کف )0.5 تا 1درصد(

 امکان کنرتل از راه دور

 تغییر الکرتیکی دهانه مرکزی برای اسپری جت یا جت کامل

 ابعداد فرشده 

خود رو 
آتش نشانی

 MAGIRUS AIRCORE

خود رو 
آتش نشانی

 MAGIRUS AIRCORE
چالش های در حال رشد در زمینه آتش نشانی و کنرتل دود، به راهکارهای جدید نیاز دارد. خودرو آتش نشانی MagirusAircore تکنولوژی جدید 

آتش نشانی برای آتش سوزی های صنعتی، تونلی و جنگلی است. توربین منحرص به فرد توانایی کار با میزان 1500 لیرت آب در دقیقه را 

داشته و مسافت پرتابی 65 مرت را بدست می آورد. MagirusAircore عملکرد خنک کننده چشمگیرتری نسبت به تجهیزات آتش نشانی متعارف 

دارد در عین حال که میزان مرصف را کاهش می دهد. توربین این خودرو برای آتش سوزی ها و سطوح بزرگ و بویژه آتش سوزی های ناشی از 

مایعات بسیار بهینه است. این توربین گازها و دود را محصور می کند و دید و امنیت را  افزایش می دهد. به عالوه این خودرو ویژه جذب گرمای 

رسیع تری در مقایسه با روش های موجود داشته و برای استفاده امن و آسان است. دیگر مزیت این خودرو نگهداری آسان آن است.







پزشکان  و  پرستاران  بین  د ر  شغلي  خستگي 
بخصوص د  ر بخش هاي مراقبت هاي وی ژه، مراقبت 
از بیماران سرطاني و مبتال به اید  ز و بیماران رواني 
باید   اورژانس بیشتر مشاهد ه مي شود .  و بخش 
توجه د اشت كه خستگي شغلي قابل پیشگیري 
مي باشد   و د ر تماس و مواجهه فرد  با استرس هاي 
شغلي و زند گي خصوصي بوجود  مي آید . عوارض 
د اشتن  افسرد گي،  خستگي،  شغلي:  خستگي 

احساس كم كاري است.

پیامد ها و مد یریت سند روم فرسود گي:

تأثير روي بازد ه كار «
كاهش رضایت شغلي «
كاهش همكاري با سازمان  «
ترك كار «
افزایش غيبت از كار  «
كاهش كيفيت خد مات د رمان  «
شيوع افسرد گي  «

ارزیابي خستگي و فرسود گي شغلي
كار،  شرایط  د موگرافیك،  اطالعات  با  متناسب 

شود .  انجام  باید   شغلي  ارتباطات 
استرس مي شوند  به كاهش  موارد ي كه منجر 

مي باشد : زیر  موارد    شامل 
آموزش موثر  «
ایجاد  انگيزه د ر كاركنان «
افزایش مهارت هاي ارتباط بين فرد ي و  «

اجتماعي 
كارهاي تيمي  «
مد یتيشن «

احترام گذاشتن پرسنل ارشد   «
مرد م مي توانند  فشار كاري بیشتر را تحمل كنند  

اگر بد انند  كار با ارزشي انجام مي د هند .

عواملي که باعث افزایش استرس شغلي بین پرسنل 

د رماني مي گرد د :

1. ماهیت و كیفیت مراقبت از بیمار
2. ارتباطات بین همکاران و پرستاران

3. افزایش مسئولیت د ر قبال مراقبت از بیماراني 
كه بیماري هاي مزمن د ارند  

4. كمبود  پرسنل كارآمد 
5. ناراحتي هاي روحي
6. مشکالت اقتصاد ي

7. مشکالت د ر ارتباط با برنامه ي نوبت كاري و 
كار شیفتي

بررسي خستگي شغلي د ر بین كاركنان مراكز 
جسمي،  ناتوان  افراد   از  كه  )كساني  د رماني 

مي كنند ( مراقبت  شناختي  و  حركتي 

ابعاد  خستگي شغلي و اجزا آن: 

1- خستگي عاطفي
2- كمبود  د ریافت موفقیت هاي فرد ي

3- احساس افسرد گي و ناكارآمد ي 
تعریف فرسود گي شغلي: حالت عاطفي است 
كه منجر به استقرار استرات ژي هاي ناموفق توسط 
كاري  فشار  د ر  كار  تجربه  كه  مي شود    افراد ي 

طوالني را د ارند .
هزینه اقتصاد ي خستگي، براي سازمان و جامعه 
قابل توجه است اما نتایج آن روي فرد  مي تواند  
به علت تالش براي عاد ي نگهد اشتن وضعیت 

زند گي جد ي باشد .
واكنش هاي عاطفي مثل افسرد گي، عصبانیت، 
ترس و اضطراب ناشي از خستگي عاطفي و زوال 

شخصیت مي باشد : .
كه  پرسنلي  این  از   30% مطالعه  این  طبق 
مستقیماً از بیماراني كه ناتواني جسمي و حركتي 
معرض  د ر  مي كنند   مراقبت  د ارند   شناختي  و 
فرسود گي و خستگي مزمن مي باشند . و حد ود  
%6 از پرسنلي كه تجربه كاري متوسط د ارند  

و %94 پرسنلي كه كم تجربه هستند  احساس 
د ارند . ناكارآمد ي  و  افسرد گي 

پرسنل نياز د ارند  كه جنبه هاي خستگي شغلي را  «
د ر خود شان شناسایي كنند  و علت آن را مشخص 

نمایند .
را  « شغلي  خستگي  عالئم  مد یران  است  بهتر 

خيلي زود  شناسایي كنند .
مد یریت باید  استرات ژي هاي بازرسي زود  هنگام  «

را گسترش د هد  تا از خستگي شغلي پيشگيري شود .
مد یریت باید  پرسنل را د ر مورد  خستگي شغلي  «

آموزش د هد  و فرهنگ محيط كاري را به شكل 
قد رتمند  پرورش د هد .

خستگي شغلي و عاطفي د ر بین پرستاران بخش 
آنکولوژي بسیار رایج است.

فرسود گي شغلي زماني روي مي د هد   كه خد مت 
د هند گان ناخود آگاه، اند وه، اضطراب، ترس و د رد  

مریض را به خود  جذب مي كنند .
و  جسمي  سالمتي  بهبود   جهت  د ر  مد اخالت 
رواني پرستاران، رضایت بیماران و بد نه ي سازماني 
است كه هزینه هاي مربوط به خستگي شغلي را 

خستگي شغلي
شیدا عربی
سالمت کار اداره گاز استان تهران
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كاهش مي د هد . 
خستگي شغلي به معناي پاسخ طوالني مد ت به استرسور هاي عاطفي و 
فیزیکي است كه باعث ایجاد  احساس خستگي، مغلوب شد ن، ترد ید  به خود ، 

تند ي و ناكارآمد ي مي شود  . 
عالئم خستگي شغلي: احساس خستگي، مغلوب بود ن، ترد ید ، اضطراب، 
كند ي و ناكارآمد ي مي باشد :  و اثر آن روي سالمت جسمي و سالمت روحي 

كاركنان است. 
به منظور مقابله با خستگي و فرسود گي شغلي پیشنهاد  مي شود   پرسنل 
بیرون از فضاي كاري جهت استراحت و د اشتن سرگرمي د ور هم جمع 
شوند ، به پرسنل باید  روش هاي خود  مراقبتي را آموزش د اد  و باز تاب انجام 
آن را مشاهد ه نمود . باید  به پرسنل روح بخشید  تا د وباره احساس جواني 

كنند .

شش موقعیت که پتانسیل خستگي و فرسود گي شغلي را د ارند  و راه حل هاي 

ممکن: 

1( بار كاري زیاد ، حجم زیاد  كاري كه باید  انجام شود ، تعد اد  د فعات هیجان 
زد ه شد ن و حواد ث غیر منتظره باعث احساس خستگي فیزیکي و عاطفي 
د ر پایان روز و انجام د اد ن كار ها به تنهایي بد ون استراحت و صرف غذا 

مي شود  .
مد اخله: پنج د قیقه قد م زد ن د ر فضاي آزاد  قبل از ناهار، و د و بار د ر روز، 
تکمیل كاربرگ ها بین تقاضاهاي بیماران به جاي ذخیره ي اطالعات تا پایان 
روز، افزایش مشاركت گروهي با د یگر پرستاران د ر انجام مراقبت، افزایش 
رفتار هاي خود  مراقبتي د ر خارج از كار، پیشنهاد  تکنولوژی های پیشرفته و 

آمورزش د ر جهت كاهش فشار كاري 
2( كیفیت رهبري مد یران ارشد  و شركت د ر جلساتي كه بر روي كار تأثیر 
مي گذارند  باعث احساس نا امید ي و عد م قد رت د ر مورد  شکست مراقبت و 

مرگ جوانان مي شود  .
مد اخله: تشکیل گروه هاي حمایتي، حضور مشاوره د ر محل و آموزش و 
تمرین هاي عالي روان شناسي به پرستاران، تد ارك مراقبت هاي معنوي براي 
پرسنل، بیماران و خانواد ه ها قرار د اد ن یك تابلو اعالنات براي كارت هاي 

هم د رد ي و تسلیت و یاد د اشت هاي تشکر بیماران.
3( عد م شناسایي مناسب موفقیت ها و فرصت هاي د ریافت جایزه و افزایش 
حقوق و ارتقاي شغلي منجر به صرف نظر كرد ن از هزینه هاي زند گي مناسب 

با الگوهاي سالمتي و باقي ماند ن د ر حالت خشم و عصبانیت مي شود  .
مد اخله: اجراي برنامه هاي پلکاني براي تد ارك افزایش حقوق، پیشنهاد  سایر 
پاد اش ها مثل سازمان هاي حرفه اي، بازپرد اخت عوارض و یا پرد اخت شهریه 
جهت اد امه تحصیل یا ارتقاء مد رك تحصیلي بصورت فرد ي و د ر سطح 
سازماني ترسیم فرایند  هاي ارتقاي سمت و پیشرفت سازماني با توجه به نیاز 

سنجي و اصول صحیح 
4( عد م احساس حمایت شد ن د ر جامعه و فقد ان رابطه ي نزد یك و د وستي 
د ر محیط كار باعث قطع ارتباط با د یگر افراد  تیم، احساس غریبه بود ن و 

د اشتن حس تنهایي و انزوا مي گرد د .

مد اخله: تشویق پرسنل به ابراز احساسات، افزایش تقابالت د ر كار روزانه، 
مالقات همکاران د ر فعالیت هاي خارج از محیط كار 

5( اگر پرسنل فکر كنند  كه تصمیمات مد یریت براي د اشتن توجه برابر به 
همه ي پرسنل عاد النه نیست و روش هاي تخصیص پاد اش ها و تشویق ها 
واضح و روشن نیست، احساس خروج از گروه موفق به پرسنل د ست مي د هد   

و سرپرستان كارهاي مورد  عالقه ي خود  را انجام مي د هند .
مد اخله: آموزش مد یریت جهت ایجاد  حس د لگرمي و بهبود  عملکرد ، تد ارك 
د رمان ساالنه براي پرسنل و مد یریت، انتخاب تیم راهنما براي انجام پروژه ها 

و د ر نظر گرفتن خود  ارزیابي براي بازبیني عملکرد  ساالنه 
6( پرسنل باید  باور د اشته باشند  كه سازمان به ارزش ها پایبند  است و اگر 
از معني د ار بود ن مأموریت سازمان مطمئن نباشند  احساس هاي بد ي پید ا 
مي كنند  مثل اینکه مسائل اقتصاد ي مهم تر از كیفیت مراقبت از بیمار یا 

حفاظت پرسنل مي باشد .
مد اخله: حمایت ار اتفاقات خیریه اي كه توسط سازمان تأمین اعتبار شد ه اند ، 
نوشتن خبرنامه جهت تصد یق فعالیت هاي بشرد وستانه پرسنل، پیشنهاد  
گروه هاي حمایت از بیماران و خانواد ه ها، ترویج د رمان هاي گویا و رسا براي 
پرسنل و بیماران، استفاد ه از روش هاي فرح بخش د ر د رمان مثل ماساژ، 

موسیقي د رماني، هنر د رماني و... 
مد اخالت  انجام  به  سازمان  تشویق  و  خود مراقبتي  تمرین  با  پرستاران 
كنند .  جلوگیري   burnout از  مي توانند   شغلي  خستگي  و  فرسود گي 

میزان فرسود گي و خستگي شغلي به ویژگي هاي د موگرافیك افراد  بستگي 
د ارد  و از كشوري به كشور د یگر متفاوت است. ویژگي هاي د موگرافیك 
شامل كشور، تخصص، نوع بیمارستان، جنس، سن، وضعیت تأهل مي باشد  .
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گسیختگی ها و مشکالت متد اول به شرح زیر کنترل شود:

لغزش خاک نشست و تورم خاک و تغییر مکان ساختامن های مجاور گود 

ریزش باالزدگی کف گود جوشش )در صورت باال بودن سطح آب زیرزمینی( 

مشکالت ناشی از لرزش ناشی از گودبرداری در سازه های اطراف گود. 

لذا بر اثر گودبرداری در زمین وضعیت تنش در آن تغییر می کند و الزم 

است تغییر شکل ها و ناپایداری های ناشی از گودبرداری از جمله موارد ذیل 

بررسی شوند:

الف: برآمدگی و تورم کف گود، که می تواند در رشایطی به ناپایداری کف 

بیانجامد.

ب: نشست زمین در نواحی مجار گود.

حد اقل اقد امات الزم جهت گود برد اری د ر مناطق شهری

شناسایی دقیق ژئوتکنیکی ««

انتخاب معیارهای طراحی )معیار پایداری، معیار تغییر شکل( با ««

توجه به اهمیت سازه ها و تغییر مکان های مجاز 

تجزیه و تحلیل نیروها و تغییر شکل ها ««

 انتخاب سیستم پایدارسازی و سازه نگهبان ««

 اجرای طرح توأم با: 1- ابزاربندی و پایش مراحل مختلف 2- تجزیه و 

تحلیل نیروها و تغییر شکل ها 3- بازبینی طراحی ها در هر مرحله

)Geotechnical Investigations( شناسایی های ژئوتکنیکی

اطالعاتی که از خالل شناسایی های محلی و آزمایش های آزمایشگاهی 

)انجام مطالعات ژئوتکنیک( جهت انجام محاسبات به عنوان پارامرتهای 

ژئوتکنیک استخراج و در اختیار طراح قرار داده می شود عبارتند از: نقشه 

محل گامنه یا حفاری، رشح متام منونه های گرفته شده از خاک و سنگ 

با ذکر تاریخ منونه گیری، رشح متام الیه های خاک و سنگ، سطح آب 

زیرزمینی در صورت مشاهده با ذکر تاریخ برداشت، نتایج متام آزمایش های 

محلی و آزمایشگاهی با ذکر تاریخ انجام آزمایشات، ظرفیت باربری خاک 

)در حال طبیعی و مرتاکم با توجه به رشایط پروژه(، ارائه متهیداتی که باعث 

کاهش اثرات خاک های متورم شونده روانگرایی نشست غیریکنواخت و 

 اصول گود برد اری 
د رمناطق و بافت شهری

یکی از مسائل مهم د ر ساخت و سازه های شهری، ایجاد پاید اری مناسب د ر هنگام تخریب، گود برد اری و اجرای سازه نگهبان است. 
عملیات گود برد اری در زمره عملیات های خاکی خطرناک قرار د ارد. براساس آمارهای موجود همه ساله د ر پروژه های گود برد اری به 
د لیل عد م رعایت اصول ایمنی، انسان های زیاد ی جان خود را از د ست د اد ه یا صد مات شد ید ی می بینند. د ر این نوع سازه ی نگهبان 
نیروی فعال خاک به یک د یوار نازک منتقل می گرد د و د یوار از طریق ستون هایی که د ر فواصل معینی د ر آن قرار د ارد، نیروها را 
به مهاربند، د ستک و پشت بند منتقل می کند. تکیه گاه مهاربند که د ر خاک قرار د ارد به کمک نیروهای رانش مقاوم خاک، د ر برابر 
نیروهای مهاربند و د ر نتیجه نیروهال فعال خاک وارد بر د یواره ی مقابله می نماید. معمواًل د یوارها از جنس بتن مسلح، صفحه های 
فلزی یا الوار می باشند. آن چه که د ر این مقاله به آن می پرد ازیم، پیشنهاد برخی د ستورالعمل های فنی و ایمنی الزم د ر اجرای 
د یوارهای متد اول بتنی یا پشت بند های خرپایی است که برای حفاظت گود های ایجاد شد ه د ر مجاورت ساختمان های قد یمی فاقد 
عناصر مناسب مقاوم د ر برابر نیروهای ثقلی و جانبی اجرا می گرد د. د ر این مقاله ما به مسائل ایمنی که الزم است د ر هنگام طراحی 
پیش بینی گرد د و نیز د ستورالعمل های قبل، د ر حین و بعد از گود برد اری و اجرای سازه ی نگهبان، روش های پاید ارسازی،پیشنهاد و 

اشکاالت عمد ه و مشترکی که عامل ایجاد تخریب ساختمان های مجاور گود برد اری بود ه طرح و بررسی شد ه است.
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ناهمگنی خاک شود، تخمین نشست کل و نشست غیریکنواخت، خواص 

تراکم مصالح و نحوه آزمایش آن ها، تعیین نوع زمین براساس مبحث ششم 

مقررات ملی ساختامن )استاندارد 2800(، شیب گودهای کم عمق برای 

پی کنی، ارائه نیم رخ طراحی زمین و پیشنهاد مقادیر متغییرهای زمین 

جهت استفاده طراحی پی، ارزیابی خطر گود، فشار خاک پشت سازه های 

و  توپوگرافی  پروژه،  اهمیت  و  اندازه  نظیر  متعددی  عوامل  که  نگهبان 

در  کاربری  نوع  زیست محیطی،  محدودیت های  محل،  زمین شناسی 

آن تأثیرگذار می باشد در ضمن ویراش جدید مبحث هفتم مقررات ملی 

ساختامن به تفصیل در رابطه با تعیین فاصله، تعداد و عمق گامنه ها یا 

چاهک های شناسایی در بندهای 7-2-3-4-1 تا 7-3-4-3-2 و 3-2-7-

5-1 تا 7-2-3-5-4 اشاره کرده است لذا مالک عمل می باشد. توصیه 

می شود در انتخاب محل حفاری گامنه ها و نقاط اکتشافات به موارد زیر 

توجه شود:

در  پروژه  محل  الیه بندی  که  یابند  گسرتش  گونه ای  به  باید  نقاط   -1

آید. دست  به  مختلف  امتدادهای 

2- نقاط باید در محل نقاط بحرانی از نظر انتقال بار سازه ها به زمین قرار 

داشته باشند.

3- برای سازه های طویل نقاط باید با فواصل مناسب از منحور سازه با توجه 

به عرض آن انتخاب گردند.

4- برای سازه های مجاور یا روی شیروانی ها و نیز مجاور گودهای عمودی 

و یا شیب دار، نقاطی باید در خارج از محدوده پروژه نیز انتخاب شود تا 

پارامرتهای مورد نیاز آنالیز پایداری ها فراهم شود. عمق این گامنه ها نیز 

باید بیشرت از سطوح لغزش محتمل انتخاب گردد.

5- در انتخاب محل و عمق گامنه ها به خصوص در مناطق شهری باید 

احتامل برخورد با خطوط لوله و تأسیسات مدفون و مخاطرات ناشی از این 

امر را مدنظر داشت.

عوامل مؤثر د ر ارزیابی خطر گود 

عمق گود ««

نوع خاک دیواره ها ««

 حساسیت ساختامن های مجاور گود««

انتخاب روش مناسب برای پاید ارسازی گود تابع موارد زیر می باشد:

نوع خاک منطقه

رشایط نواحی اطراف گود از جمله موقعیت محل گود، ساختامن های 

مجاور، تأسیسات زیربنایی در مجاورت گود و... دامئی یا موقتی بودن 

کار )مدت زمان اجرای گودبرداری، سیستم های پایدارسازی، زمان وقفه در 

اجرای کار(

هزینه ی اجرا )مهندسی ارزش و بودجه بند پروژه(

به منظور پایدارسازی دیواره گودها باید از روش های مناسب مانند موارد 

زیر استفاده کرد:

ایجاد شیب پایدار میخ کوبی یا اجرای میل مهار دیوارهای مهار شده با 
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تیرک از جلو دیوارهای مهار شده با میل مهار از پشت نگهداری ساختامن 

از  استفاده  فنی  موارد  کلیه  رعایت  با  پی بندی  یا  تیرک  با  گود  مجاور 

سیستم های  از  استفاده  کم(  گودهای  )برای  خرپا  مهار  سیستم های 

طره ای دیوارک های  و  شمع ها 

7 نکته اصولی د ر گود برد اری

و  جمعیتی  مشخصات  به  توجه  با  ایران  در  عمیق  گودبرداری های   -1

داشت. خواهد  ادامه  پیش بینی  قابل  آینده  تا  کامکان  شهرسازی 

2- افزایش ایمنی گودبرداری ها مهم ترین تقاضای جامعه از مهندسان این 

حرفه است. بنابراین باید ساز و کارهای اطمینان بخش تری برای افزایش 

سطح ایمنی در این پروژه ها به کار رود.

3- ایجاد زیرزمین های عمیق برای ساختامن های مجاور موجب ایجاد 

یک سد و خلل در جریان آب زیرزمینی می شود. برای برقراری این جریان 

درون  در  تأسیساتی  مجاری  همچون  بزرگی  کانال  است  الزم  گاهی 

ساختامن احداث شود تا آب زیرزمینی را از یک سمت ساختامن به سمت 

دیگر منتقل کند. روش دیگر این است که فاصله مشخصی به عنوان 

فاصله مجاز بین زیرزمینی های عمیق رعایت شود.

4- گودبرداری و احداث زیرزمینی های عمیق در شهرهایی همچون اهواز، 

بوشهر، رشت و... با توجه به مشکالت ترافیکی بسیار مورد نیاز است و 

چالش بزرگی در آینده نزدیک محسوب می شود.

"زمین شناسی  گزارش  است  الزم  گودبرداری  پروژه های  ابتدای  در   -5

هیدروژئولوژی" تهیه شود. این کار توسط یک زمین شناس باتجربه طی 3 

الی 4 هفته انجام می گیرد براساس تجربه تهیه این گزارش ها در پروژه های 

قبلی می توان فهرست کاربردی از مطالب این نوع گزارش ها را ارائه کرد.

6- در پروژه هایی که آب زیرزمینی موضعی داریم، به آب زیرزمینی فقط 

در اعامل میانی گود برخورد می شود، یعنی این که در عمق زیاد و انتهای 

گودبرداری زمین خشک است. در این رشایط که در تهران فراوان است، 

استفاده از ژئوالکرتیک برای شناسایی عمق و ضخامت الیه آبدار میانی 

توصیه می شود.

7- تصمیم های مهم در پروژه های گودبرداری باید براساس تحلیل ریسک 

انجام گیرد.

"آنالیز ریسک با داده محدود" روشی جدید در تحلیل ریسک است. از این 

روش ها می توان برای تحلیل ریسک در پروژه های گودبرداری استفاده 

کرد. حجم اطالعات در این پروژه ها کم است و بکارگیری روش های سنتی 

تحلیل ریسک را غیرممکن می سازد.

مسائل ایمنی کارگاه د ر حین گود برد اری

در هنگام گودبرداری باید موارد ایمنی ذیل به مورد اجرا درآید:

1- تخریب و گودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت، 

توسط مهندس مجری ذیصالح صورت پذیرد.

2- به طور روزانه آمار کارگران کارگاه به صورت دقیق با کلیه ی مشخصات، 

آدرس و تلفن متاس در دفاتر مخصوص ثبت گردد.

3- در همه ی حال شخصی جهت بررسی وضعیت ایمنی موجود و مراقبت 

دائم از دیواره ی گودبرداری و اعالم هشدار به کارگران جهت فرار از خطر، 

پناه گرفنت و یا هرگونه عکس العمل مورد نیاز گامرده شود. حتی املقدور 

در کارگاه سیستم آژیر مناسبی جهت اعالم خطر و هشدار به کارگران و 

ساکنین ساختامن های مجاور نصب گردد.

4- گودبرداری به صورت مرحله ای به شکلی که در نقشه های اجرایی آمده 

با استفاده از ماشین آالت یا روش دستی انجام پذیرد. هیچ گاه خاک های 

محل گودبرداری به یک باره و با استفاده از ماشین آالت برداشته نشود.

5- در حین گودبرداری باید روش های مرحله ای طراحی شده عیناً اجرا 

نباید  نگهبان  سازه ی  اجرای  و  گودبرداری  از  مرحله ای  هیچ  در  گردد 

دیواره ی گودبرداری برای مدت زمان طوالنی رها گردد و رسعت پی در پی 

مراحل انجام کار باید حفظ گردد.

به طور مداوم  باید  آن  از  6- در هنگام گودبرداری و نصب سازه و پس 

ایجاد  گیرد.  قرار  بازرسی  مورد  اطراف  معابر  و  مجاور  ساختامن های 

ترک یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و کف ساختامن های مجاور و 

معابر اطراف و تحت فشار قرار گرفنت یا رهایی از پیش فشارهای درب ها و 

چهارچوب ها، شکسنت یا ترک برداشنت شیشه ها، نشست یا تورم خاک، 

موزاییک یا کف پوش روی زمین، دیوار یا سقف، ایجاد صداهای شکستگی 

عنارص سازه ای و غیرسازه ای ساختامن مجاور گودبرداری ممکن است 

به دلیل حرکت زمین باشد. در چنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد 

بررسی قرار گیرد.

7- چنانچه رنگ خاک بخشی از دیواره ی گودبرداری تیره تر از رنگ بقیه ی 

خاک ساختگاه باشد، می توان نشان دهنده ی وجود حفره ها یا چاه های 

فاضالب در حوالی مرز گودبرداری باشد و احتامل ایجاد عدم پایداری در 

آن نواحی بیشرت خواهد بود. لذا بسته به نوع پدیده ی مشاهده شده باید 

راهکارهای پایدارسازی تکمیلی برای آن ناحیه در نظر گرفت.

از آن درصد رطوبت  یا پس  8- چنانچه در طول مدت زمان گودبرداری 

قسمتی از دیواره ی گود افزایش یابد یا آب از یخشی از دیوار به داخل گود 

زه مناید، نشان دهنده ی وجود منبعی است که عامل ایجاد این رطوبت 

یا  بوده است. احتامالً وجود چاه های جذبی، نشت آب از شبکه ی آب 

فاضالب، وجود باغچه های در حال آبیاری، یا عبور آب های زیرزمینی از 

میان الیه های درشت دانه بوده به نحوی به منبع آب مرتبط است. در این 

صورت احتامل کاهش پایداری دیواره ی گود زیاد است و باید راهکارهای 
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مناسب در حذف منبع ایجاد رطوبت به کار رود و افزایش فوری ظرفیت 

سازه ی نگهبان به طور موضعی در هامن ناحیه در دستور کار قرار گیرد.

9- چنانچه در هنگام نصب سازه ی نگهبان یا پس از آن یکی از عنارص 

سازه ای مانند یک دیوار، مهارت پشت بند، تیر، ستون، شالوده ی ستون ها 

افقی  عنارص  یا  و  مقاوم  فشار  نیروهای  تأمین کننده ی  شالوده ی  یا 

کاهش دهنده ی طول کامنش جانبی پشت بندها به حالت حدی، کامنش 

یا گسیختگی خود برسد، نشان دهنده ی اعامل نیروهای بیش از ظرفیت 

سازه ی نگهبان است، در این موارد باید رسیعاً مسأله را بررسی و تقویت 

سازه ی نگهبان به مورد اجرا قرار گیرد.

10- هنگامی که گودبرداری و ساخت سازه ی نگهبان در تراز زیر سطح 

آب زیرزمینی مدنظر است باید روش های گودبرداری و ساخت سازه ی 

نگهبان را متناسب با وضعیت و با در نظر گرفنت روش های زه کشی و پایین 

انداخنت تراز آب، شمع کوبی، سپرکوبی و... اقدام منود. حتی املقدور باید 

از روش های اجرای دیوار درجا در چنین مواردی رصف نظر منود. در این 

گونه موارد رسیعاً افراد ساکن در ساختامن ها باید ساختامن را تخلیه و 

در اولین فرصت با در نظر گرفنت کلیه ی جوانب احتیاط لوازم ارزشمند و 

اثاثیه ی سنگین از نقاط نزدیک به مرز گودبرداری دور گردد.

11- از استقرار اتاقک، کانکس، محل سکونت یا  اسرتاحت نگهبان یا 

کارگران و یا انبار مصالح در مجاور گودبرداری اجتناب و برای این موارد 

مکانی که دارای فاصله ی مناسب از مرز گودبرداری است، در نظر گرفته 

شود.

12- سیستم روشنایی کامل برای مکان گودبرداری ساختگاه تأمین شود 

و در شب کلیه ی قسمت های کارگاه با نور کافی روشن گردد، به نحوی 

که خرابی احتاملی هر قسمت از سازه ی نگهبان یا دیواره ی گودبرداری را 

بتوان از بیرون گود، به خوبی مشاهده منود.

13- یک خودرو مجهز به لوازم کمک های اولیه در محل پروژه آماده باشد تا 

بتواند در صورت بروز سانحه نسبت به مداوای مصدومین یا انتقال آنان به 

مراکز درمانی اقدام منود.

14- حتی االمکان در زمان شب و هنگام بارندگی از خاک برداری در مجاور 

مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی که خاک برداری در چنین 

مواردی الزام است، خاک برداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام 

گیرد.

15- عملیات جوشکاری، ساخت و نصب سازه ی نگهبان توسط کارگران 

دارای مهارت فنی مناسب انجام پذیرد. همواره حتی پس از امتام اجرای 

سازه ی نگهبان، تعدادی کارگر دارای مهارت فنی آماده ی کار و مجهز به 

کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت نصب یا تقویت عنارص سازه ی نگهبان در 

دسرتس باشند. 

16- در مواقع بارندگی چنانچه بخشی از دیواره ی گود در معرض بارندگی 

قرار داشته و دیوار توکار سازه ی نگهبان در آن قسمت تکمیل نشده باشد، 

رضوری است با پوشش آب بند پالستیکی مناسب تا کف گود تا قسمتی که 

از نفوذ آب به دیوار و پای آن جلوگیری مناید، پوشانده شود.

انواع روش های پاید ارسازی گود

1- روش مهارسازی

در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از متهیداتی 

خاص، از خود خاک های دیواره کمک گرفته مـی شـود. ابتد در حاشیه 

زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاه هایی حفر 

می کنیم. عمق این چاه ها برابـر بـا عمـق گود به اضافه ی مقداری اضافه 

برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاه ها است پس از حفر چاه ها، در 

درون آنها پروفیـل هـای شکل یا شکل قرار می دهیم. به منظور تأمین 

گیرداری و مهار کافی برای این پروفیل ها، انتهای پروفیل ها را به میزان 

0/25 تا 0/35عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در درون بخش شمع 

ادامه می دهیم و در انتهای پروفیل ها نیز شـاخک هایی را در نظر می گیریم 

سپس، شمع انتهای تحتانی را، که قبالً آرماتوربندی آن را اجرا کرده و 

کار گذاشته ایـم، بـنت ریـزی مـی کنـیم. بـدین ترتیب پروفیل های فور ی 

مزبور در شمع مهار می شوند و پروفیل های فوردی همراه با شمع نیز در 

خاک مهـار مـی گردنـد. پس از اجرای مراحل فوق، عملیات گودبرداری را 

به صورت مرحله به مرحله اجرا می کنـیم. در هـر مرحلـه، پـس از برداشـنت 

خاک در عمق آن مرحله، برای جلوگیری از ریزش خاک، با استفاده از 

دستگاه های حفاری ویژه، در بدنه ی گود چاهک هایی افقـی یا مایل، به 

قطر حدود 10تا 15سانتیمرت، دزر جداره ی گود حفر می کنیم. آنگـاه 

درون ایـن چاهک هـا میلگردهـایی را کـار گذاشته و سپس درون آنها بنت 

تزریق می کنیم. طول این چاهک ها، به نو خاک و پارامرتهای فیزیکی 

ومکانیکی آن، و نیز بـه عمق گود بستگی دارد و مقدار آن در حدود 5 

تا10مرت است. پس از انجام این مرحله، پانل هـای بتنـی پـیش سـاخته ای 

را در بین پروفیل های قائم قرار داده و آنها را از سویی به میلگردهای بیرون 

آمده از چاهک ها بـه نحـومناسـبی متصل می کنیم و از سویی دیگر پانل ها 

را به پروفیل های قائم وصل می کنیم. به جای استفاد ه از این پانل های 

ادامه مقاله در شماره بعد 
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برايانباركردنموادخطرناكبایستیبهخواصفیزیكيوشیمیاییآنكاماًل
واقفبودوبادرنظرگرفتنخطریكهایجادمیكنندنسبتبهطبقهبندیو
چیدنكاالاقدامكرد،درغیراینصورتبایدانتظارحریق،انفجار،نشتگاز،

بخاروحتیتخریبكاملانبارراداشت.

بدین منظور هنگام خرید بایستي اطالعات زیر از فروشنده كسب گردد. 
1- مشخصات فيزیكي و شيميایي محصول 

2- اطالعات ایمني و دستورالعمل هاي مربوط به اطفاء حریق، كمك هاي اوليه پزشكي و رفع آلودگي از 
محيط 

3- حمل و نقل و ذخيره سازي
4- شرایط نگهداري

5- البسه استحفاظي مورد لزوِم هنگام كار
6- تاریخ توليد و انقضاي كاال

طبقهبنديموادخطرناك
براي انبار كردن مواد خطرناك باید از سيستم هاي بين المللي تبعيت كرد. اطالعات مورد نياز در استانداردهاي 
بين المللي نظير OSHA و NFPA، روش هایي تدوین شده كه به طور مختصر مي توان فرآورده هاي 

خطرناك را به شرح زیر طبقه بندي كرد. 
1- مواد قابل اشتعال و انفجار: این مواد به صورت جامد، مایع و گاز هستند. 

الف: جامدات قابل اشتعال )مانند چوب، الستيك، پارچه، كاغذ و...(

عالمتشناسایي:عالمتيبابرچسب
لوزي شكل، با زمينه سفيد رنگ و خطوط قرمز عمودي و شعله به رنگ سياه در باالي آن

ب: جامداتي كه نسبت به آب واكنش نشان مي دهند مانند كاربيد، سدیم، پتاسيم و... 
عالمت شناسایي: عالمتي با برچسب به صورت لوزي و زمينه آبي رنگ و شعله اي به رنگ سفيد در باالي آن 

ج: موادي كه داراي قابليت احتراق خود به خود هستند. )مواد آلي جامد(
عالمت شناسایي: عالمت لوزي شكل، با رنگ زمينه سفيد در قسمت باال و رنگ قرمز در نيمه پایين و 

شعله اي به رنگ سياه مي باشد.

ه: 
ند

س
وي

ن
ينا

گ ب
شن

هو
 

انبار کرد ن 
مواد خطرناک 
و انبارد اري آن
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توضيح: به خاطر داشته باشيد، جامداتي كه به صورت پودر هستند، مانند 
پودرهاي آلي شامل گرد زغال و چوب در صورت پراكنده شدن در محيط 

چنانچه شرایط مهيا شود مانند مواد منفجره خواهند سوخت. 
د: مایعات: مایعات را مي توان به دو دسته سبك و سنگين طبقه بندي كرد. 
مایعاتي كه در شرایط متعارف)25درجه سانتي گراد و760 ميلي ليتر جيوه( 
داراي بخار قابل اشتعال مي باشند مایعات سبك مانند بنزین، الكل، استن 
و.... كه از نظر آتش سوزي بایستي آنها را هم ردیف گازهاي قابل اشتعال به 
شمار آورد كه در مهار نمودن آنها باید تمهيدات ایمني گازها را به كار بست. 
مایعات سنگين كه در شرایط متعارف فاقد بخار هستند، اما به مجرد این كه 
حرارت مي گيرند بخار مورد لزوم براي اشتعال در آنها فراهم مي آید. هر چند 
مایعات قابل اشتعال سنگين نظير نفت سفيد، گازوئيل و امثال آن در شرایط 
عادي خطري ندارند اما در انبار كردن آنها نيز باید دستورالعمل هاي ایمني 

كاماًل رعایت شود. 
ه: گازها: گازها را نيز بایستي طبقه بندي و سپس نسبت به انبار نمودن آنها 

اقدام كرد. نظير اكسيژن، گازهاي سمي، گازهاي آتش گير و امثال آن. 
كليه مواد یاد شده در اختالط با هوا قابل اشتعال شده ویا با حضور یك منبع 
آتش نظير جرقه هاي الكتریكي یا ساكن، اصطكاك هاي مكانيكي و یا سطوح 
داغ آتش گرفته و منفجر مي شوند، لذا بایستي انبار ویژه اي براي نگهداري آنها 
در نظر گرفت. به ویژه نباید سيلندرهاي محتوي گاز اكسيژن را در كنار سایر 

گازهاي قابل اشتعال انبار كرد. 
عالمت شناسایي: بر چسب لوزي شكل، زمينه قرمز رنگ با شعله اي به رنگ 

سفيد در باالي آن 

موادخورنده:
این مواد روي پوست و یا فلزات و سایر مواد، ایجاد خورندگي كرده و آنها 
را از بين مي برند، بدیهي است مقدار خورندگي بستگي به نوع ماده دارد این 
مواد گاهي قابل اشتعال و سمي نيز مي باشند. مانند اسيدهاي سولفوریك، 

كلریدریك، استيك، نيتریك، هيدروكسيد پتاسيم، سود و نظایر آن. 
این مواد هنگام اختالط با فلزات، ایجاد بخارات قابل اشتعال مي كند. بنابراین 
انبار حتماً باید داراي تهویه كافي باشد و كاركنان از لباس هاي ایمني استفاده 

كنند. هم چنين انبار این نوع مواد باید محصور باشد. 
Cor�عالمت شناسایي: لوزي شكل، زمينه نيمه زیرین سياه، با كلمه 
rosive و نيمه باال سفيد، با دو ظرف شيشه اي آزمایشگاهي كه 

یكي روي دست و دیگري روي فلز ریخته مي شود. 
مواد سمي: مهمترین راه مسموميت 

فاقد  كه  انبارهایي  در  مواد  این 
تهویه مناسب اند از راه استنشاق 
از  استفاده  بنابراین  است. 
از ضروریات  قوي  هواكش هاي 
لباس هاي  از  انبار است. استفاده 
از  جلوگيري  براي  كامل 

آلودگي هاي پوستي توصيه مي شود. انبار مواد سمي نيز بایستي كاماًل محصور 
باشد.  مواد  سایر  از  جدا  و 

عالمت شناسایي: لوزي شكل، زمينه سفيد رنگ با عكس یك جمجمه و دو 
استخوان متقاطع به رنگ سياه. 

مواد اكسيد كننده: این مواد مي توانند، به سرعت اكسيژن مورد نياز را تامين 
كرده و آتش بگيرند، مانند كلرات پتاسيم، نيترات پتاسيم و نيترات آلومينيوم 
كه در صورت تماس با مواد آلي مانند چوب قابل احتراق هستند. این مواد باید 

به دور از مواد قابل احتراِق انبار باشند. 
عالمت شناسایي: لوزي شكل، زمينه زرد رنگ با شعله اي سياه رنگ روي 

یك دایره

انباركردنسیلندرهايگازوتحتفشار
1- هيچ یك از سيلندرهاي گاز مایع، اكسيژن و یا هواي فشرده را نباید در 

كنار یكدیگر نگهداري كرد. 
2- همه سيلندرها باید داراي كالهك باشند. 

3- سيلندرها باید به دیوار و یا ستون هاي وسط انبار تكيه داده شوند. به هر 
حال بایستي تمهيداتي اندیشيده شود تا از سقوط آنها جلوگيري شود. 

4- حداكثر ذخيره سازي گاز مایع در یك مكان نباید از5 هزار كيلوگرم تجاوز 
كند. 

5- انبارهاي سيلندرهاي گاز به ویژه گازهایي كه از هوا سنگين تر هستند نباید 
از سطح زمين پایين تر باشند. 

6- انبار نباید نزدیك به معابر عمومي و ساختماني هاي مسكوني بنا شود 
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و حداقِل فاصله، مطابق با استانداردهاي بين المللي رعایت 
گردد. 

7- حتي المقدور باید اطراف انبار باز باشد. بهتر است از توري 
سيمي دراطراف بجاي دیوار استفاده شود تا از تجمع گاز در 
یك فضاي بسته جلوگيري شود. چنانچه مجبور به ساختن 
دیوار شدید، بهتر است پایين آن را به صورت مشبك در 
آورید تا هوا بتواند با آساني از آن عبور كند. این نوع انبارها باید 

حتماً از سيستم اعالم و اطفاي حریق استفاده شود. 
8- بهترین انبار براي سيلندرهاي گاز انبارهایي است كه در 

فضاي باز ساخته شده داراي سایه بان هستند. 
9- محل نگهداري سيلندرهاي گاز باید بطور مرتب تميز 

شود و عاري از مواد آتش زاد باشد. 
10- سيستم سيم كشي، چراغ ها، پریزها و كليدها باید حتمًا 

از نوع EX باشد. 
11- حتي المقدور سيلندرهاي خالي را از سيلندرهاي پر 
به صورت جداگانه نگهداري كنيد. به خاطر داشته باشيد كه 
سيلندرهاي خالي نيز به همان اندازه سيلندرهاي پر خطرناك 

هستند. 
نگهداري  به صورت خوابيده  را  گاه سيلندرها  12- هيچ 

آنها خارج مي شود.  از  نكنيد، زیرا مقدار بيشتري گاز 
13- سيلندرهاي گاز مایع را از سيلندرهاي گازهاي سمي، 

مواد اكسيد كننده و مواد قابل تركيب با گاز جدا كنيد.

كلیاتيدربارهانبارهايموادشیمیایي
1- فهرستي از مواد شيميایي كه شامل جامدات، مایعات 
وگازها مي شود، تهيه و پس از طبقه بندي آنها از نظر خواص 
فيزیكي و شيميایي طبقه بندي و نسبت به انبار نمودن آنها 

اقدام كنيد. 
2- ساختمان انبار باید از مصالح ضد حریق ساخته شود. 

3- درهاي اضطراري در نظر گرفته شود. كليه درها باید به 
طرف بيرون باز شود تا هنگام انفجار از خسارت بيشتر به 
انبار جلوگيري شود. درهاي كشویي بایستي فضایي باز در 

كناره هاي خود داشته باشند. 
4- كف انبار باید صاف، بدون ترك خوردگي و غير قابل 

نفوذ در مقابل مواد شيميایي باشد. 
باشند  خنك  شيميایي  مواد  انبارهاي  بایستي  اصواًل   -5
از  از حد معمول سد است مي توان  و چنانچه هوا زیادتر 
سيستم هاي گرمایشي به صورت بخار آب و یا هواي گرم 

كرد.  استفاده 
6- راهروهاي انبار باید به اندازه كافي فضا براي گردش 

ليفتراك داشته باشد. 
7- راه هاي دسترسي به انبار تا انتهاي سالن باز باشد. 

8- باید امكان شستشوي انبار وجود داشته باشد و در ساخت 
آن زه كشي ها به صورتي باشد كه آب حاصل از شستشو و یا 

اطفاي حریق در خيابان رها نشود. 
از  جلوگيري  براي  بایستي  شيميایي  مواد  انبارهاي   -9
خطرات ناشي از صاعقه و الكتریسته ساكن به برق گير و 

باشند.  ایمني مجهز  سایر وسایل 
10- انبار بایستي یك شناسنامه ایمني از كليه محصوالت 

خود داشته باشد. 

ایمني
1- كاركنان انبار باید خطرات مواد شيميایي را بدانند. 

2- دستور العمل هاي اضطراري و همچنين نحوه مقابله با 
آتش را بدانند. 

3- هميشه از وسایل استحفاظي هنگام جابه جایي مواد 
استفاده كنيد. 

4- درب انبارهاي مواد شيميایي هميشه باید قفل باشد. 
5- تابلوهاي اخطار در بيرون و داخل انبار وجود داشته باشند. 

6- انبارهاي مواد شيميایي بایستي از تهویه مناسب 
برخوردار باشند.

7- لوازم برقي از نوع EX باشد. 
8- روي كليه بسته هاي مواد شيميایي بایستي برچسب خطر 

موجود باشد. 
9- انبارداري باید بر اساس اصول علمي و استاندارد باشد. 

10- تجهيزاتي از قبيل دوش و چشم شور، حتماً آماده به كار 
بوده و مرتباً كنترل شود. 
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 اتحاد یه سراسری شرکت های فنی
 مهند سی حفاظت الکترونیک 

و شبکه های ایمنی

@enscu enscunioninfo@enscu.ir

021- 89783510 نشانی: تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائی، 
88619268-021پالك2، ساختمان صدف، طبقه اول، واحد12



در این مقاله نیز به طراحی سامانه های کنرتل دود فشار مثبت راه پله با 

استفاده از معادالت جربی پرداخته شده است. هامنطور که پیش تر نیز 

عنوان گردید، دود به عنوان قاتل اصلی در زمان حریق شناخته می شود. 

دود اغلب در ساختامن حرکت کرده و از فضایی که در آن حریق رخ داده 

به قسمت های دیگر رسایت می کند. دود عالوه بر اموال افراد، زندگی آنها 

را نیز به خطر می اندازد. راه پله ها، چاله های آسانسور و سایر شفت های 

عمودی ساختامن اغلب پر از دود شده و مسدود می شوند و این امر عالوه 

بر جلوگیری از تخلیه ساکنین مانع از اجرای مناسب عملیات نجات افراد 

و مهار حریق توسط آتش نشانان خواهد شد. چرا که وقتی غلظت دود 

زیاد می شود، افراد تقریباً قدرت بینایی خود را از دست داده و به آرامی 

حرکت می کنند. به همین دلیل کنرتل و مدیریت دود در زمان حریق 

یکی از مهمرتین مسائل مطرح در حوزه ایمنی ساختامن ، به خصوص 

در ساختامن های بلندمرتبه، بزرگ و پیچیده است. مثال های مختلفی 

در مورد مسدود شدن راه پله ساختامن ها به وسیله دود وجود دارد، به 

عنوان مثال می توان به حریق ساختامن ام جی ام که توسط بست و دمرز 

امپایر استیت که به وسیله هست  مورد مطالعه قرار گرفت، ساختامن 

برج های  انفجار  و  حریق  سیاتل،  حریق  تست  ساختامن  شد،  بررسی 

سازمان تجارت جهانی که توسط پاورز مطالعه شده و وان مریدین پالزا 

اشاره کرد. جهت حفظ ایمنی راه پله های فرار ساختامن در زمان حریق 

روش های متعددی وجود دارد که یکی از رایج ترین روش ها ایجاد فشار 

مثبت در فضای راه پله با تزریق هوای تازه است. جهت طراحی سامانه 

فشارمثبت راه پله فرار روش های مختلفی از جمله روش استفاده از معادالت 

جربی، روش شبیه سازی شبکه ای و روش شبیه سازی عددی وجود دارد. 

ضوابطی در این حوزه، جهت طراحی سامانه فشار مثبت راه پله، توسط 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تدوین شده است. در 

این دستورالعمل جهت طراحی سامانه فشار مثبت و تخمین دبی هوای 

موردنیاز جهت تزریق به راه پله از یک روش رسانگشتی بر مبنی تعداد 

طبقات راه پله استفاده شده است. اما این روش رصفاً برای ساختامن های 

با کاربری مسکونی با تعداد واحد مسکونی کمرت از 24 واحد و ارتفاع کلی 

راه پله کمرت از 30 مرت تدوین شده است. در نتیجه برای سایر ساختامن ها 

الزم است که سامانه فشار مثبت طراحی شود. اولین و ساده ترین روش 

طراحی سامانه فشارمثبت جهت کنرتل دود استفاده از روش معادالت 

جربی می باشد. این روش پرکاربردترین روش جهت تحلیل سامانه های 

فشار مثبت بین طراحان می باشد ولی دارای محدودیت هایی نیز می باشد 

که استفاده از آنرا محدود می کند. در این پژوهش به معرفی، ترشیح و 

بررسی این روش و محدودیت های آن پرداخته شده است. به طور کلی در 

زمینه سامانه فشار مثبت در کشور، پیش از این، تنها یک پژوهش انجام 

شده است که در آن به ترشیح روش محاسباتی با استفاده از معادالت 

جربی پرداخته شده است، اما به علت اینکه در آن مقاله به برخی موارد 

مهم، از جمله محدودیت های روش فوق، اشاره نشده است.

فرضیات طراحی با روش استفاد ه از معاد الت جبری 

تحلیل و طراحی سامانه فشار مثبت با استفاده از معادالت جربی برای 

یک ساختامن ایده آل کاربرد دارد. به ساختامنی ایده آل گفته می شود که 

دارای سه رشط اصلی باشد. رشط اول اینکه ساختامن بایستی فاقد مسیر 

جریان هوای عمودی )به غیر از راه پله( باشد. به عبارت دیگر وجود چاله 

آسانسور، آتریوم ها، وید ها، شفت شوتینگ، مسیرهای نشتی کنار رایزرهای 

تأسیسات و سایر شفت ها و مسیرهای جریان هوای عمودی )درزها و 

نشتی کف و سقف طبقات( سبب فاصله گرفنت ساختامن از ساختامن 

پی خواهد  در  را  بیشرتی  این روش خطای  از  استفاده  و  ایده آل شده 

داشت. رشط دوم هم شکل بودن نقشه طبقات مختلف ساختامن و برابر 

بودن مساحت نشتی مابین راه پله و ساختامن و مابین ساختامن و بیرون 

است. به هر میزان ساختامن به واسطه دارا بودن طبقات پارکینگ، البی و 

غیره که دارای نقشه و مساحت نشتی متفاوتی هستند از این رشط فاصله 

بگیرد، فرض ساختامن ایده آل و استفاده از روابط جربی خطای بیشرتی 

را در پی خواهد داشت. رشط سوم محدود بودن تعداد راه پله های فرار به 

یک عدد است. البته اگر ساختامن به لحاظ نشتی و مسیرهای جریان هوا 

کامالً متقارن باشد و بتوان رشایط تقارن را برقرار کرد، می توان سامانه فشار 

مثبت ساختامن های با تعداد راه پله بیش از یکی را نیز با این روش طراحی 

کرد. در آخر بایستی به این موضوع توجه داشت که این روش برای طراحی 

سامانه فشارسازی راه پله های فرار با فرض بسته بودن درب ها استفاده 

می شود. در شکل 1 پروفیل اختالف فشار بین فضای راه پله و ساختامن 

)محور افقی( در طول راه پله )محور عمودی( و در دو حالت واقعی و فرضی 

)فرض معادالت جربی( ترسیم شده است. در این شکل منودار خط چین 

پروفیل فشار در ساختامن واقعی و منودار با خط ممتد پروفیل فشار با 

فرض ساختامن ایده آل می باشد. شکل سمت راست پروفیل های فشار در 

رشایط تابستانی و شکل سمت چپ در رشایط زمستانی را نشان می دهند. 

هامنطور که مشاهده می گردد می تواند اختالف چشمگیری بین رشایط 

عباس شاملو
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
پژوهشگر حوزه حریق و دود
عضو گروه مطالعات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران
Hamid.shamloo@gmail.com

طراحی سامانه های 
فشار مثبت راه پله فرار ساختمان ها 

با استفاد ه از معاد الت جبری
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ساختامن واقعی و رشایط ساختامن ایده آل وجود داشته باشد.

شکل 1: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده آل بین راه پله فرار و ساختامن 

در زمستان و تابستان

تشریح روش طراحی با استفاد ه از معاد الت جبری 

دامنه  در یک  کارکرد  منظور  به  دود،  مثبت جهت کنرتل  فشار  سیستم های 

مشخصی از اختالف فشار طراحی می شوند. این دامنه بین حداقل اختالف فشار 

موردنیاز و حداکرث اختالف فشار طراحی شده تعیین می شود. مقادیر حداقل و 

حداکرث اختالف فشار به وسیله استانداردهای مختلف مشخص می گردند. در 

ضوابط جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مقدار حداقل 

فشار مورد نیاز بین راه پله و فضای مجاور، برای ساختامن های دارای شبکه بارنده 

کامل 12/5 پاسکال و در سایر ساختامن ها 25 پاسکال تعیین شده است. 

همچنین حداکرث اختالف فشار بین راه پله و فضای مجاور بایستی به گونه ای 

باشد که نیروی وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن درب، از 133 

نیوتن تجاوز نکند.

جهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضای راه پله الزم است که فن فشار مثبت 

راه پله به اندازه هوایی که درز ها خارج می گردد، هوای تازه به راه پله تزریق کند. 

جهت محاسبه دبی هوای عبوری از درزها نسبت به اختالف فشار موجود در دو 

رس آن از رابطه اوریفیس استفاده می شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه 

مقدار دبی هوای مورد نیاز را محاسبه کرد، الزم است که مقدار اختالف فشار در 

دو رس درزها )اختالف فشار مابین راه پله فرار و فضاهای مجاور( را تعیین کرد. با 

فرض وجود حداقل اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه پله 

)در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین راه پله و در تابستان حداقل اختالف 

فشار در باالی راه پله به وجود خواهد آمد(، مقدار اختالف فشار مابین ساختامن 

و راه پله در ارتفاع y از رابطه 1 تعیین می گردد.

)1(  
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

 مقدار اختالف فشار بین راه پله و ساختامن در ارتفاع 

 
                                  

3

 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

که در آن 

 مقدار اختالف فشار بین راه پله و ساختامن در پایین راه پله، 
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

 ،y

 مقدار اختالف فشار مابین ساختامن و راه پله در باالی راه پله، 
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

 فاکتور سطح جریان 
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

 فاکتور دمایی، 
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

y ارتفاع نقطه مورد نظر، 

را  باالترین نقطه راه پله  هستند. همچنین اگر مقدار اختالف فشار در 

بخواهیم از رابطه 2 بدست می آید.

)2(  
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

( 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 
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 ]3[ 1پله فرار و ساختمان در زمستان و تابستانآل بین راه: پروفیل اختالف فشار واقعی و ایده1شکل 

   تشریح روش طراحی با استفاده از معادالت جبري.3
 نی. اشوندیم یاز اختالف فشار طراح یدامنه مشخص کیکارکرد در  به منظور ،کنترل دود جهتفشار مثبت  يهاستمیس

مقادیر حداقل و حداکثر  .شودیم نییشده تعیو حداکثر اختالف فشار طراح ازیحداقل اختالف فشار موردن نیدامنه ب
نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتشگردند. در ضوابط جدید اختالف فشار به وسیله استانداردهاي مختلف مشخص می

 12.5هاي داراي شبکه بارنده کامل پله و فضاي مجاور، براي ساختمانشهرداري تهران مقدار حداقل فشار مورد نیاز بین راه
پله و فضاي مجاور پاسکال تعیین شده است. همچنین حداکثر اختالف فشار بین راه 25ها پاسکال و در سایر ساختمان

 .]8[نیوتن تجاوز نکند  133از  ،اي باشد که نیروي وارد شده به دستگیره درب پلکان، جهت باز کردن دربگونهبایستی به
ها خارج پله به اندازه هوایی که درزپله الزم است که فن فشارمثبت راهجهت حفظ فشار مثبت موردنیاز در فضاي راه

فشار موجود در دو پله تزریق کند. جهت محاسبه دبی هواي عبوري از درزها نسبت به اختالف گردد، هواي تازه به راهمی
شود. اما پیش از اینکه بتوان از این رابطه مقدار دبی هواي مورد نیاز را محاسبه کرد، سر آن از رابطه اوریفیس استفاده می

پله فرار و فضاهاي مجاور) را تعیین کرد. با فرض الزم است که مقدار اختالف فشار در دو سر درزها (اختالف فشار مابین راه
پله (در زمستان حداقل اختالف فشار در پایین اختالف فشار اشاره شده در استاندارد در قسمت پایین راه وجود حداقل

پله ساختمان و راه نیاختالف فشار مابپله به وجود خواهد آمد)، مقدار پله و در تابستان حداقل اختالف فشار در یاالي راهراه
 .گرددیم نییتع 1از رابطه  yدر ارتفاع 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑦𝑦𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (1) 

پله و مقدار اختالف فشار بین راه y  ،∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏پله و ساختمان در ارتفاع مقدار اختالف فشار بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦∆که در آن 
ارتفاع نقطه مورد نظر،  yپله، پله در باالي راهتالف فشار مابین ساختمان و راهمقدار اخ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله، ساختمان در پایین راه

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇  ،فاکتور دمایی𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅  .از  میپله را بخواهنقطه راه نیاگر مقدار اختالف فشار در باالتر نیهمچنفاکتور سطح جریان هستند
 .دیآیبدست م 2رابطه 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                                  (2) 

 .گرددیمحاسبه م 3در معادالت فوق از رابطه  )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇یی (فاکتور دماباشد. پارامتر پله میارتفاع کلی راه Hکه در آن 
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− 1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
)                                                                  (3) 

                                                            
 تواند دارا باشد.می را شکل پروفیل واقعی اختالف فشار به پارامترهاي مختلفی بستگی دارد و اشکال متنوعی 1 

که در آن H ارتفاع کلی راه پله می باشد. پارامرت فاکتور دمایی )

معادالت فوق از رابطه 3 محاسبه می گردد.
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

                                                                       (5) 

مساحت خالص نشتی بین ساختمان و فضاي بیرون  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂پله و ساختمان و مساحت خالص نشتی بین راه 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
و  6پله و ساختمان و یا بین ساختمان و بیرون، باید از روابط باشد. جهت محاسبه مساحت خالص یا موثر نشتی بین راهمی
د. اگر مسیرهاي نشتی نسبت به یکدیگر موازي بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر استفاده کر 7

گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �

−0.5
                                                                       (7) 

 

نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)

 فشار امتسفر، g شتاب جاذبه زمین، R ثابت گازها، 
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 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2
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نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)

که در آن 

 دمای هوای خارج هستند. دمای هوای راه پله از 
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

                                                                       (5) 

مساحت خالص نشتی بین ساختمان و فضاي بیرون  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂پله و ساختمان و مساحت خالص نشتی بین راه 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
و  6پله و ساختمان و یا بین ساختمان و بیرون، باید از روابط باشد. جهت محاسبه مساحت خالص یا موثر نشتی بین راهمی
د. اگر مسیرهاي نشتی نسبت به یکدیگر موازي بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر استفاده کر 7

گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �

−0.5
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نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)

دمای هوای راه پله، 

رابطه 4 حاصل می گردد.
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

                                                                       (5) 

مساحت خالص نشتی بین ساختمان و فضاي بیرون  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂پله و ساختمان و مساحت خالص نشتی بین راه 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
و  6پله و ساختمان و یا بین ساختمان و بیرون، باید از روابط باشد. جهت محاسبه مساحت خالص یا موثر نشتی بین راهمی
د. اگر مسیرهاي نشتی نسبت به یکدیگر موازي بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر استفاده کر 7

گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �

−0.5
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نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)

 فاکتور انتقال حرارت می باشد. 
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

                                                                       (5) 

مساحت خالص نشتی بین ساختمان و فضاي بیرون  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂پله و ساختمان و مساحت خالص نشتی بین راه 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
و  6پله و ساختمان و یا بین ساختمان و بیرون، باید از روابط باشد. جهت محاسبه مساحت خالص یا موثر نشتی بین راهمی
د. اگر مسیرهاي نشتی نسبت به یکدیگر موازي بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر استفاده کر 7

گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �

−0.5
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نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)

 دمای هوای ساختامن، 
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆

                                                                       (5) 

مساحت خالص نشتی بین ساختمان و فضاي بیرون  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂پله و ساختمان و مساحت خالص نشتی بین راه 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
و  6پله و ساختمان و یا بین ساختمان و بیرون، باید از روابط باشد. جهت محاسبه مساحت خالص یا موثر نشتی بین راهمی
د. اگر مسیرهاي نشتی نسبت به یکدیگر موازي بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر استفاده کر 7

گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2
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 به هم موازي هستند)

که در آن

نیز از رابطه 5 تعیین می گردد.
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دماي هواي خارج هستند.  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂پله، دماي هواي راه𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆ثابت گازها،  Rشتاب جاذبه زمین،  gفشار اتمسفر،  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 گردد.حاصل می 4پله از رابطه دماي هواي راه

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂)                                                                 (4) 

گردد.تعیین می 5) نیز از رابطه 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅باشد. فاکتور سطح (فاکتور انتقال حرارت می 𝜂𝜂𝜂𝜂دماي هواي ساختمان،  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
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آن  که در 

مساحت خالص نشتی بین ساختامن و فضای بیرون می باشد. جهت محاسبه 

مساحت خالص یا موثر نشتی بین راه پله و ساختامن و یا بین ساختامن 

و بیرون، باید از روابط 6 و 7 استفاده کرد. اگر مسیرهای نشتی نسبت به 

یکدیگر موازی بودند، مساحت نشتی موثر آنها برابر با مجموع مساحت هر 

یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 6 محاسبه می گردد. همچنین اگر 

مسیرهای جریان هوا نسبت به یکدیگر رسی بودند، مساحت نشتی موثر، از 

طریق رابطه 7 محاسبه می گردد. در این حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از 

سایر مسیرها خیلی خیلی کوچکرت باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر 

با آن می شود. در شکل  های 2و 3 به ترتیب شکل قرارگیری موازی و رسی 

مسیرها نشان داده شده است.
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گردد. همچنین اگر مسیرهاي جریان هوا نسبت به یکدیگر سري محاسبه می 6یک از مسیرها خواهد شد، که از رابطه 
حالت اگر مساحت یکی از مسیرها از سایر مسیرها  گردد. در اینمحاسبه می 7بودند، مساحت نشتی موثر، از طریق رابطه 

به ترتیب شکل قرارگیري  3و 2هاي شود. در شکلخیلی خیلی کوچکتر باشد، مساحت سطح خالص نشتی برابر با آن می
 موازي و سري مسیرها نشان داده شده است.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                                         (6) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∑ 1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �

−0.5
                                                                       (7) 

 

نسبت  6Qتا  4Qنسبت به یکدیگر و مسیرهاي  3Qتا  1Q(مسیرهاي  در ساختمان يمواز يهوا انیجر يرهایمس: 2شکل 
 به هم موازي هستند)
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شکل 3: مسیرهای جریان  هوای رسی در ساختامن

مقدار اختالف فشار بین راه پله و فضای بیرون در پایین راه پله با استفاده 

از معادله 8 و در باالی راه پله با استفاده از معادله 9 محاسبه می گردد.
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 در ساختمان سري يهوا انیجر يرهایمس: 3شکل 

پله با اسـتفاده از معادلـه و در باالي راه 8پله با استفاده از معادله پله و فضاي بیرون در پایین راهمقدار اختالف فشار بین راه
 گردد.محاسبه می 9

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏                                                                      (8) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡                                                                      (9) 

پلـه و بیـرون در بـاالي فشار بین راهاختالف  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله و پله و بیرون در پایین راهفشار بین راه اختالف 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏∆که در آن 
هاي پلـه و بیـرون در قسـمتپلـه و سـاختمان و راهباشد. با استفاده از معادالت فوق مقادیر اختالف فشار بین راهپله میراه

توان مقدار اختالف فشار در دو سر درزهاي مختلف را تعیـین کـرد، حـال بـراي مختلف محاسبه گردید و با توجه به آن می
پله به فضاي بیرون) الزم اسـت کـه مقـدار اخـتالف هاي پیوسته (مانند نشتی از دیوار خارجی راهاسبه نرخ نشتی از درزمح

فشار متوسط را محاسبه کرد؛ مقدار اختالف فشار متوسط عبارت است از اختالف فشـاري کـه حاصـل نشـتی آن از درزهـا 
پلـه بـه فضـاي مجـاور رخ ار (که نسبت به ارتفاع متغیـر اسـت) از راههمان مقدار جریانی باشد که در اثر اعمال پروفیل فش

 11پله و بیرون از رابطـه و اختالف فشار متوسط بین راه 10پله و ساختمان از رابطه دهد. اختالف فشار متوسط بین راهمی
 گردد.محاسبه می

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
9
�
∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡

3 2⁄ −∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
3 2⁄

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
�
2

                                                               (10) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
9
�
∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡

3 2⁄ −∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
3 2⁄

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
�
2

                                                               (11) 

پلـه و بیـرون اختالف فشـار متوسـط بـین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆پله و ساختمان و اختالف فشار متوسط بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆که در آن 
هاي مختلف میتوان مقدار نشتی هـوا را محاسـبه کـرد، بـدین منظـور از رابطـه باشد. حال با بدست آمدن اختالف فشارمی

 .گرددیحاسبه مم 12 توسط فرمول  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یمقداردبشود. اوریفیس استفاده می
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استفاده از معادالت فوق مقادیر اختالف فشار بین راه پله و ساختامن 

و راه پله و بیرون در قسمت های مختلف محاسبه گردید و با توجه به آن 

می توان مقدار اختالف فشار در دو رس درزهای مختلف را تعیین کرد، حال 

برای محاسبه نرخ نشتی از درز های پیوسته )مانند نشتی از دیوار خارجی 

را  متوسط  فشار  اختالف  مقدار  که  است  الزم  بیرون(  فضای  به  راه پله 

محاسبه کرد.مقدار اختالف فشار متوسط عبارت است از اختالف فشاری 

که حاصل نشتی آن از درزها هامن مقدار جریانی باشد که در اثر اعامل 

پروفیل فشار )که نسبت به ارتفاع متغیر است( از راه پله به فضای مجاور 

رخ می دهد. اختالف فشار متوسط بین راه پله و ساختامن از رابطه 10 و 

اختالف فشار متوسط بین راه پله و بیرون از رابطه 11 محاسبه می گردد.
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پلـه و بیـرون در بـاالي فشار بین راهاختالف  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله و پله و بیرون در پایین راهفشار بین راه اختالف 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏∆که در آن 
هاي پلـه و بیـرون در قسـمتپلـه و سـاختمان و راهباشد. با استفاده از معادالت فوق مقادیر اختالف فشار بین راهپله میراه

توان مقدار اختالف فشار در دو سر درزهاي مختلف را تعیـین کـرد، حـال بـراي مختلف محاسبه گردید و با توجه به آن می
پله به فضاي بیرون) الزم اسـت کـه مقـدار اخـتالف هاي پیوسته (مانند نشتی از دیوار خارجی راهاسبه نرخ نشتی از درزمح

فشار متوسط را محاسبه کرد؛ مقدار اختالف فشار متوسط عبارت است از اختالف فشـاري کـه حاصـل نشـتی آن از درزهـا 
پلـه بـه فضـاي مجـاور رخ ار (که نسبت به ارتفاع متغیـر اسـت) از راههمان مقدار جریانی باشد که در اثر اعمال پروفیل فش

 11پله و بیرون از رابطـه و اختالف فشار متوسط بین راه 10پله و ساختمان از رابطه دهد. اختالف فشار متوسط بین راهمی
 گردد.محاسبه می

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
9
�
∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡

3 2⁄ −∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
3 2⁄

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
�
2

                                                               (10) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
9
�
∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡

3 2⁄ −∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
3 2⁄

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
�
2

                                                               (11) 

پلـه و بیـرون اختالف فشـار متوسـط بـین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆پله و ساختمان و اختالف فشار متوسط بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆که در آن 
هاي مختلف میتوان مقدار نشتی هـوا را محاسـبه کـرد، بـدین منظـور از رابطـه باشد. حال با بدست آمدن اختالف فشارمی

 .گرددیحاسبه مم 12 توسط فرمول  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یمقداردبشود. اوریفیس استفاده می

و  و ساختامن  راه پله  بین  متوسط  فشار  اختالف   
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پله با اسـتفاده از معادلـه و در باالي راه 8پله با استفاده از معادله پله و فضاي بیرون در پایین راهمقدار اختالف فشار بین راه
 گردد.محاسبه می 9

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏                                                                      (8) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡                                                                      (9) 

پلـه و بیـرون در بـاالي فشار بین راهاختالف  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله و پله و بیرون در پایین راهفشار بین راه اختالف 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏∆که در آن 
هاي پلـه و بیـرون در قسـمتپلـه و سـاختمان و راهباشد. با استفاده از معادالت فوق مقادیر اختالف فشار بین راهپله میراه

توان مقدار اختالف فشار در دو سر درزهاي مختلف را تعیـین کـرد، حـال بـراي مختلف محاسبه گردید و با توجه به آن می
پله به فضاي بیرون) الزم اسـت کـه مقـدار اخـتالف هاي پیوسته (مانند نشتی از دیوار خارجی راهاسبه نرخ نشتی از درزمح

فشار متوسط را محاسبه کرد؛ مقدار اختالف فشار متوسط عبارت است از اختالف فشـاري کـه حاصـل نشـتی آن از درزهـا 
پلـه بـه فضـاي مجـاور رخ ار (که نسبت به ارتفاع متغیـر اسـت) از راههمان مقدار جریانی باشد که در اثر اعمال پروفیل فش

 11پله و بیرون از رابطـه و اختالف فشار متوسط بین راه 10پله و ساختمان از رابطه دهد. اختالف فشار متوسط بین راهمی
 گردد.محاسبه می

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
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∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
�
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                                                               (10) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
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∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
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                                                               (11) 

پلـه و بیـرون اختالف فشـار متوسـط بـین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆پله و ساختمان و اختالف فشار متوسط بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆که در آن 
هاي مختلف میتوان مقدار نشتی هـوا را محاسـبه کـرد، بـدین منظـور از رابطـه باشد. حال با بدست آمدن اختالف فشارمی

 .گرددیحاسبه مم 12 توسط فرمول  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یمقداردبشود. اوریفیس استفاده می

آن  در  که 

 اختالف فشار متوسط بین راه پله و بیرون می باشد. حال با 
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پله با اسـتفاده از معادلـه و در باالي راه 8پله با استفاده از معادله پله و فضاي بیرون در پایین راهمقدار اختالف فشار بین راه
 گردد.محاسبه می 9
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∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡                                                                      (9) 

پلـه و بیـرون در بـاالي فشار بین راهاختالف  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡∆پله و پله و بیرون در پایین راهفشار بین راه اختالف 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏∆که در آن 
هاي پلـه و بیـرون در قسـمتپلـه و سـاختمان و راهباشد. با استفاده از معادالت فوق مقادیر اختالف فشار بین راهپله میراه

توان مقدار اختالف فشار در دو سر درزهاي مختلف را تعیـین کـرد، حـال بـراي مختلف محاسبه گردید و با توجه به آن می
پله به فضاي بیرون) الزم اسـت کـه مقـدار اخـتالف هاي پیوسته (مانند نشتی از دیوار خارجی راهاسبه نرخ نشتی از درزمح

فشار متوسط را محاسبه کرد؛ مقدار اختالف فشار متوسط عبارت است از اختالف فشـاري کـه حاصـل نشـتی آن از درزهـا 
پلـه بـه فضـاي مجـاور رخ ار (که نسبت به ارتفاع متغیـر اسـت) از راههمان مقدار جریانی باشد که در اثر اعمال پروفیل فش

 11پله و بیرون از رابطـه و اختالف فشار متوسط بین راه 10پله و ساختمان از رابطه دهد. اختالف فشار متوسط بین راهمی
 گردد.محاسبه می
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�
2

                                                               (10) 

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4
9
�
∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡

3 2⁄ −∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
3 2⁄

∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑏𝑏𝑏𝑏
�
2

                                                               (11) 

پلـه و بیـرون اختالف فشـار متوسـط بـین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆پله و ساختمان و اختالف فشار متوسط بین راه 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆که در آن 
هاي مختلف میتوان مقدار نشتی هـوا را محاسـبه کـرد، بـدین منظـور از رابطـه باشد. حال با بدست آمدن اختالف فشارمی

 .گرددیحاسبه مم 12 توسط فرمول  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یمقداردبشود. اوریفیس استفاده می

را  هوا  نشتی  مقدار  می توان  مختلف  فشار های  اختالف  آمدن  بدست 

محاسبه کرد، بدین منظور از رابطه اوریفیس استفاده می شود. مقدار دبی 

جرمی هوای خروجی از راه پله به ساختامن توسط فرمول 12 محاسبه 

می گردد.

)12(  
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

هوای  دبی جرمی   
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

راه پله،  داخل  هوای   چگالی 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

آن  در  که 

خروجی از راه پله به ساختامن و C رضیب جریان عبوری از درزها می باشد. 

مقدار رضیب جریان به عوامل مختلفی بستگی دارد و به صورت تئوری هر 

معادله جریانی یک رضیب جریان مختص خودش را دارد. برای نشتی از 

دیوار و جریان از میان درزهای درب های بسته، مقدار 0/65 برای رضیب 

جریان مناسب است. البته به مقدار 0/7 هم اشاره شده است.

مقدار دبی جرمی هوای خروجی از مسیر های یکنواخت از راه پله به بیرون، 

توسط فرمول 13 تعیین می گردد. مسیرهای یکنواخت در متام ارتفاع 

راه پله به یک شکل بوده و یکنواخت توزیع شده اند.

)13(  
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 دبی جرمی هوای خروجی از مسیرهای یکنواخت از 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

که در آن 

 مساحت مقاطع جریان یکنواخت از راه پله به 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

راه پله به بیرون و 

بیرون است. مقدار دبی جرمی هوا از طریق مسیر مشخص i بین راه پله 

و بیرون)مانند درب پشت بام، یا درب طبقه همکف بین راه پله و بیرون( از 

رابطه 14 بدست می آید.
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 دبی جرمی هوای خروجی از راه پله به بیرون در مسیر 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

که در آن 

 مساحت مقطع جریان مسیر مشخص i بین راه پله و 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 ،i مشخص

 اختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص i می باشد.
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

بیرون و 

در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضای 

راه پله تزریق شود، از رابطه 15 حاصل می گردد.

)15(  
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 دبی جرمی فن فشار مثبت می باشد. دبی حجمی مورد 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

که در آن 

نیاز نیز با استفاده از رابطه 16 محاسبه می گردد.

)16(  
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 دبی حجمی فن فشار مثبت 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 چگالی هوای خارج و 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

که در آن

است.

برای بعضی از راه پله های ساختامن های بلند، فشارسازی قابل قبول به 

دلیل اختالفات دمایی بین هوای داخل و خارج امکان پذیر نیست. ارتفاع 

فشارسازی  که  است  ارتفاعی  رابطه 17 محاسبه می گردد،  از  که  حد، 

راه پله ای با ارتفاع بلندتر از آن برای ساختامن ایده آل امکان پذیر نیست.

)17(  
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 حداکرث اختالف فشار طراحی شده 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

 ارتفاع حد، 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�

                                                             (17) 

حـداقل اخـتالف فشـار طراحـی شـده  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛∆حداکثر اختالف فشار طراحی شـده و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆ارتفاع حد،  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎که در آن 
 باشد.می

که در آن 

 حداقل اختالف فشار طراحی شده می باشد.
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                                (12) 

ضریب جریان عبـوري  Cو  پله به ساختماناز راه یخروج يهوا یجرم یدب 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆پله، چگالی هواي داخل راه 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆که در آن 
 بیضـر کیـ یانیـهـر معادلـه جر يدارد و به صورت تئور یبستگ یبه عوامل مختلف نایجر بیمقدار ضرباشد. از درزها می

 بیضـر يبـرا 0.65بسـته، مقـدار  يهـادرب يدرزهـا انیاز م انیو جر واریاز د ینشت يمختص خودش را دارد. برا انیجر
 .]13[ هم اشاره شده است 0.7. البته به مقدار ]12, 11, 3[ مناسب است انیجر

 يرهایمسـ .گـرددیمـ نیـیتع 13 توسط فرمول رون،یپله به باز راه کنواختی يهاریاز مس یخروج يهوا یجرم یمقدار دب
 اند.شده عیتوز کنواختیشکل بوده و  کیپله به در تمام ارتفاع راه کنواختی

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                               (13) 

 انیـمسـاحت مقـاطع جر 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢پله بـه بیـرون و دبی جرمی هواي خروجی از مسیرهاي یکنواخت از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢که در آن 
(مانند درب پشت بام،  رونیپله و براه نیب iمشخص  ریمس قیهوا از طر یجرم یمقدار دباست.  رونیپله به باز راه کنواختی

 .دیآیمبدست  14 از رابطه پله و بیرون)یا درب طبقه همکف بین راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖�2𝜌𝜌𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖                                                               (14) 

 ریمسـ انیـمسـاحت مقطـع جر i  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖پله به بیرون در مسیر مشخص دبی جرمی هواي خروجی از راه 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖که در آن 
 باشد.می iاختالف فشار در دو طرف مسیر مشخص  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∆و  رونیپله و براه نیب iمشخص 

 گردد.حاصل می 15پله تزریق شود، از رابطه در نهایت دبی جرمی هوایی که باید توسط فن فشار مثبت به داخل فضاي راه

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢 + ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1                                                            (15) 

 گردد.محاسبه می 16باشد. دبی حجمی مورد نیاز نیز با استفاده از رابطه دبی جرمی فن فشار مثبت می 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇که در آن 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂

                                                                            (16) 

 ثبت است.دبی حجمی فن فشار م 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇چگالی هواي خارج و  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂که در آن 

داخـل و خـارج  يهـوا نیبـ ییاختالفـات دمـا لیـقبول به دلقابل يبلند، فشارساز يهاساختمان يهاپلهاز راه یبعض يراب
با ارتفاع بلندتر از آن  ياپلهراه ياست که فشارساز یارتفاع گردد،یمحاسبه م 17. ارتفاع حد، که از رابطه ستین ریپذامکان

 .]3[ ستین ریپذامکان آلدهیساختمان ا يبرا

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

(∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚−∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚)

� 1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
− 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
�
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مقاد یر سطح مقطع نشتی سطوح و د رزها 

و  دبی  محاسبه  گردید جهت  نیز مالحظه  فوق  روابط  در  که  هامنطور 

اختالف فشارها الزم است که نرخ نشتی از درزهای دیوارها، کف ها، درب ها 

و سایر موارد را مفروض داشت. متأسفانه این اطالعات را به علت عدم 

انجام آزمایش های الزم، منی توان برای هر درب یا پنجره خاص از سازنده 

درخواست کرد. بنابراین ناچارا بایستی به مراجع مختلف رجوع کرد. در 

جدول 1 مقادیر نشتی برای جداره های مختلف از استانداردها و مراجع 

معترب در زمینه کنرتل دود مشخص شده است.

جدول 1: مقادیر نشتی برای جداره  مختلف در مراجع

ف
دی

ر

عنوان جداره یا مسیر نشتی
نرخ نشتی به ازای 
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 مقادیر سطح مقطع نشتی سطوح و درزها .4
همانطور که در روابط فوق نیز مالحظه گردید جهت محاسبه دبی و اختالف فشارها الزم است که نرخ نشتی از درزهاي 

هاي الزم، علت عدم انجام آزمایش ها و سایر موارد را مفروض داشت. متاسفانه این اطالعات را بهها، دربدیوارها، کف
توان براي هر درب یا پنجره خاص از سازنده درخواست کرد. بنابراین ناچارا بایستی به مراجع مختلف رجوع کرد. در نمی

 هاي مختلف از استانداردها و مراجع معتبر در زمینه کنترل دود مشخص شده است.مقادیر نشتی براي جداره 1جدول 
 21مختلف در مراجع: مقادیر نشتی براي جداره1جدول 

 عنوان جداره یا مسیر نشتی ردیف
نرخ نشتی به ازاي 

𝑎𝑎𝑎𝑎2سطح واحد (

𝑎𝑎𝑎𝑎2( 
 0.000014]3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 1
 0.00011 ]3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 2
 0.00035]3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 3
 0.00035 ]3[دیوارهاي ساختمان  4
 0.000052 ]3[ سقف و کف 5
 0.00005 ]14[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 6
 0.00017 ]14[ط ها) با نرخ نشتی متوسدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 7
 0.00035 ]14[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 8
 0.0012 ]14[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 9

 0.000014 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 10
 0.00011 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 11
 0.00035]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 12
 0.00018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی کم دیوار 13
 0.00084 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی متوسط دیوار 14
 0.0018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی زیاد دیوار 15
 0.0000066 ]14[ با نرخ نشتی کم سقف و کف 16
 0.000052 ]14[ با نرخ نشتی متوسط سقف و کف 17
 0.00017 ]14[ با نرخ نشتی زیاد سقف و کف 18
 0.00007 ]15[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 19
 0.00021 ]15[ها) با نرخ نشتی متوسط جرهدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پن 20
 0.00042 ]15[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 21
0.0013 ]15[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 22
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.0074  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی کم  23
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.015  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی متوسط  24
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.022  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی زیاد  25

                                                            
 .جداگانه آنها را در نظر گرفت یستیلحاظ نشده است، و با رهیمطبوع و غ هیتهو ستمیها، سمربوط به اگزاست ینشت ریدر جدول مقاد 1 
میتوان به منابع ذکر شده مراجع کرد.جهت اطالع از جزئیات دقیق اعداد  2 

سطح واحد 

0.000014دیوار راه پله با نرخ نشتی کم1

0.00011دیوار راه پله با نرخ نشتی متوسط2

0.00035دیوار راه پله با نرخ نشتی زیاد3

0.00035دیوارهای ساختمان4

0.000052سقف و کف5

0.00005دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی کم6

0.00017دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی متوسط7

0.00035دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی زیاد8

0.0012دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی خیلی زیاد9

0.000014دیوار راه پله با نرخ نشتی کم10

0.00011دیوار راه پله با نرخ نشتی متوسط11

0.00035دیوار راه پله با نرخ نشتی زیاد12

0.00018دیوار های چاله آسانسور با نرخ نشتی کم13

0.00084دیوار های چاله آسانسور با نرخ نشتی متوسط14

0.0018دیوار های چاله آسانسور با نرخ نشتی زیاد15

0.0000066سقف و کف با نرخ نشتی کم16

0.000052سقف و کف با نرخ نشتی متوسط17

0.00017سقف و کف با نرخ نشتی زیاد18

0.00007دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی کم19

0.00021دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی متوسط20

0.00042دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی زیاد21

0.0013دیوارهای خارجی ساختمان )شامل درز دربها و پنجره ها( با نرخ نشتی خیلی زیاد22

 0.0074 درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی کم23

 0.015 درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی متوسط24

 0.022 درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی زیاد25

 0.032 درب دو لنگه بسته26

 0.06 درب آسانسور بسته27

 0.01 درب تک لنگه بسته )جهت باز شدن به سمت فضای فشارسازی شده( 28

 0.02 درب تک لنگه بسته )جهت باز شدن به سمت فضای فشار منفی( 29
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 0.00035 ]14[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 8
 0.0012 ]14[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 9

 0.000014 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 10
 0.00011 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 11
 0.00035]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 12
 0.00018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی کم دیوار 13
 0.00084 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی متوسط دیوار 14
 0.0018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی زیاد دیوار 15
 0.0000066 ]14[ با نرخ نشتی کم سقف و کف 16
 0.000052 ]14[ با نرخ نشتی متوسط سقف و کف 17
 0.00017 ]14[ با نرخ نشتی زیاد سقف و کف 18
 0.00007 ]15[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 19
 0.00021 ]15[ها) با نرخ نشتی متوسط جرهدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پن 20
 0.00042 ]15[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 21
0.0013 ]15[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 22
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.0074  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی کم  23
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.015  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی متوسط  24
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.022  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی زیاد  25

                                                            
 .جداگانه آنها را در نظر گرفت یستیلحاظ نشده است، و با رهیمطبوع و غ هیتهو ستمیها، سمربوط به اگزاست ینشت ریدر جدول مقاد 1 
میتوان به منابع ذکر شده مراجع کرد.جهت اطالع از جزئیات دقیق اعداد  2 

 0.03 درب دو لنگه بسته30

 
                                  

7

 مقادیر سطح مقطع نشتی سطوح و درزها .4
همانطور که در روابط فوق نیز مالحظه گردید جهت محاسبه دبی و اختالف فشارها الزم است که نرخ نشتی از درزهاي 

هاي الزم، علت عدم انجام آزمایش ها و سایر موارد را مفروض داشت. متاسفانه این اطالعات را بهها، دربدیوارها، کف
توان براي هر درب یا پنجره خاص از سازنده درخواست کرد. بنابراین ناچارا بایستی به مراجع مختلف رجوع کرد. در نمی

 هاي مختلف از استانداردها و مراجع معتبر در زمینه کنترل دود مشخص شده است.مقادیر نشتی براي جداره 1جدول 
 21مختلف در مراجع: مقادیر نشتی براي جداره1جدول 

 عنوان جداره یا مسیر نشتی ردیف
نرخ نشتی به ازاي 

𝑎𝑎𝑎𝑎2سطح واحد (

𝑎𝑎𝑎𝑎2( 
 0.000014]3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 1
 0.00011 ]3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 2
 0.00035]3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 3
 0.00035 ]3[دیوارهاي ساختمان  4
 0.000052 ]3[ سقف و کف 5
 0.00005 ]14[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 6
 0.00017 ]14[ط ها) با نرخ نشتی متوسدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 7
 0.00035 ]14[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 8
 0.0012 ]14[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 9

 0.000014 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 10
 0.00011 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 11
 0.00035]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 12
 0.00018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی کم دیوار 13
 0.00084 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی متوسط دیوار 14
 0.0018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی زیاد دیوار 15
 0.0000066 ]14[ با نرخ نشتی کم سقف و کف 16
 0.000052 ]14[ با نرخ نشتی متوسط سقف و کف 17
 0.00017 ]14[ با نرخ نشتی زیاد سقف و کف 18
 0.00007 ]15[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 19
 0.00021 ]15[ها) با نرخ نشتی متوسط جرهدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پن 20
 0.00042 ]15[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 21
0.0013 ]15[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 22
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.0074  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی کم  23
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.015  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی متوسط  24
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.022  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی زیاد  25

                                                            
 .جداگانه آنها را در نظر گرفت یستیلحاظ نشده است، و با رهیمطبوع و غ هیتهو ستمیها، سمربوط به اگزاست ینشت ریدر جدول مقاد 1 
میتوان به منابع ذکر شده مراجع کرد.جهت اطالع از جزئیات دقیق اعداد  2 

 0.06 درب آسانسور بسته31

 
                                  

7

 مقادیر سطح مقطع نشتی سطوح و درزها .4
همانطور که در روابط فوق نیز مالحظه گردید جهت محاسبه دبی و اختالف فشارها الزم است که نرخ نشتی از درزهاي 

هاي الزم، علت عدم انجام آزمایش ها و سایر موارد را مفروض داشت. متاسفانه این اطالعات را بهها، دربدیوارها، کف
توان براي هر درب یا پنجره خاص از سازنده درخواست کرد. بنابراین ناچارا بایستی به مراجع مختلف رجوع کرد. در نمی

 هاي مختلف از استانداردها و مراجع معتبر در زمینه کنترل دود مشخص شده است.مقادیر نشتی براي جداره 1جدول 
 21مختلف در مراجع: مقادیر نشتی براي جداره1جدول 

 عنوان جداره یا مسیر نشتی ردیف
نرخ نشتی به ازاي 

𝑎𝑎𝑎𝑎2سطح واحد (

𝑎𝑎𝑎𝑎2( 
 0.000014]3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 1
 0.00011 ]3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 2
 0.00035]3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 3
 0.00035 ]3[دیوارهاي ساختمان  4
 0.000052 ]3[ سقف و کف 5
 0.00005 ]14[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 6
 0.00017 ]14[ط ها) با نرخ نشتی متوسدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 7
 0.00035 ]14[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 8
 0.0012 ]14[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 9

 0.000014 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی کم دیوار راه 10
 0.00011 ]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی متوسط دیوار راه 11
 0.00035]15, 14, 3[پله با نرخ نشتی زیاد دیوار راه 12
 0.00018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی کم دیوار 13
 0.00084 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی متوسط دیوار 14
 0.0018 ]15, 14, 3[هاي چاله آسانسور با نرخ نشتی زیاد دیوار 15
 0.0000066 ]14[ با نرخ نشتی کم سقف و کف 16
 0.000052 ]14[ با نرخ نشتی متوسط سقف و کف 17
 0.00017 ]14[ با نرخ نشتی زیاد سقف و کف 18
 0.00007 ]15[ها) با نرخ نشتی کم دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 19
 0.00021 ]15[ها) با نرخ نشتی متوسط جرهدیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پن 20
 0.00042 ]15[ها) با نرخ نشتی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 21
0.0013 ]15[ها) با نرخ نشتی خیلی زیاد دیوارهاي خارجی ساختمان (شامل درز دربها و پنجره 22
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.0074  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی کم  23
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.015  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی متوسط  24
  𝑚𝑚𝑚𝑚2 0.022  ]3[درب تک لنگه بسته با نرخ نشتی زیاد  25

                                                            
 .جداگانه آنها را در نظر گرفت یستیلحاظ نشده است، و با رهیمطبوع و غ هیتهو ستمیها، سمربوط به اگزاست ینشت ریدر جدول مقاد 1 
میتوان به منابع ذکر شده مراجع کرد.جهت اطالع از جزئیات دقیق اعداد  2 

حد اقل اختالف فشار مورد نیاز جهت عملکرد مناسب

مقادیر حداقل اختالف فشار مورد نیاز در استانداردهای مختلف مشخص 

شده است. در ضوابط تدوین شده در سازمان آتش نشانی استان تهران، مقدار 

حداقل اختالف فشار مطابق با استاندارد 92 انجمن ملی حفاظت از حریق 

ایاالت متحده، برای ساختامن های دارای شبکه بارنده کامل 12/5 پاسکال 

و در سایر ساختامن ها )با ارتفاع طبقه حدود 3 مرت( 25 پاسکال تعیین شده 

است. در استاندارد معترب دیگری که در این حوزه مطرح است یعنی استاندارد 

12101-6:2005 بریتانیا و اروپا تحت عنوان سیستم های کنرتل دود و حرارت، 

بخش ششم، مشخصات سیستم های فشار سازی به مقادیر مختلفی از اختالف 

فشار در بازه 10 تا 50 پاسکال اشاره شده است.

مقدار حداکرث اختالف فشار اعامل شده به درب ها نیز بر مبنای استاندارد انجمن 

ملی حفاظت از حریق ایاالت متحده، بایستی به گونه ای باشد که نیروی مورد نیاز 

به دستگیره درب جهت باز کردن آن، بیش از 133 نیوتون نباشد. در جدول دوم 

مقدار حداکرث اختالف فشار مجاز بر همین مبنی مشخص شده است. همچنین 

بر مبنای استاندارد بریتانیا و اروپا حداکرث نیروی مورد نیاز جهت باز شدن درب بر 

روی دستگیره نباید بیش از 100 نیوتون باشد.

جدول 2: مقادیر حداکرث اختالف فشار مجاز در دو طرف درب راه پله بر مبنای 

حداثر نیروی باز شدن 133 نیوتن )پاسکال( 

نیروی وارد شده توسط 
خودبسته شو درب )نیوتون(

عرض درب )سانتی متر(
81.391.4101.6111.8121.9

26.4112.510092.585 77.5
35.2102.592.58577.5 70
4492.5857570 65

52.8857567.562.5 57.5
61.67567.5605552.5

یکی از رایج ترین روش های کنترل دود در ساختمان ها، کنترل دود به وسیله فشارسازی و ایجاد فشارمثبت جهت جلوگیری از نفوذ دود 
می باشد. یکی از مهمترین اجزا سامانه کنترل دود در ساختمان ها، ایجاد فشارمثبت در فضای راه پله نسبت به فضاهای مجاور می باشد. 
طراحی این سیستم ها روش های متنوعی دارد، اولین و رایج ترین روش طراحی سامانه کنترل دود، روش طراحی با استفاده از روابط جبری 
می باشد. این روش درکنار سادگی نسبی، محدودیت های فراوانی را نیز دارد که باید در استفاده از این روش با دقت عمل شود و فرضیات 
مبنایی روابط جبری بایستی با دقت مدنظر طراح قرار گرفته شود. در این مقاله، این روش به همراه محدودیت های آن کامال تشریح شده 

و به موارد اشاره شده در استانداردهای بین المللی این حوزه نیز پرداخته شده است.
به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص سامانه های کنترل دود در زمان حریق به آدرس وبسایت www.CFD-Co.com رجوع نمایید. 
همچنین جهت ارتباط با نویسنده مقاله و ارائه نقطه نظرات خود می توانید با آدرس ایمیل Hamid.Shamloo@Gmail.com مکاتبه فرمایید.
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تحلیل امکان انفجار 
و آتش سوزی د رمتروی تهران 
ومکان یابی نقاط امد اد رسانی

روح اله درویش
rd136121@yahoo.com
کارشناس ارشد سوانح طبیعی)سیل وزلزله، دانشگاه شهید بهشتی( 
ایستگاه28 آتش نشانی وخدمات ایمنی تهران

شهرتهران بدليل قرارگريي در منطقه با خطر باالي لرزه اي، تراكم باالي 

جمعيت، فرسودگي ساختامن ها و زيرساخت ها و حتي تهديدات امنيتي از 

پتانسيل بااليي در بروز بحران برخوردار است. در این مقاله ابتدا به بررسی 

آخرین پهنه بندی معترب شهر تهران پرداخته وطرح خروج اضطراری ناشی 

اززلزله ارائه شده است. وسپس گسل های شهر تهران و سابقه فعالیت 

و میزان  ادامه مسیرخطوط مرتو تهران مورد بررسی قرار می گیرد  و در 

آسیب پذیری مرتو در برابر پدیده زلزله به صورت کیفی تحلیل می شود.

وجود نیروی الکرتیکی و عوامل خطرساز دیگر در مرتو باعث شده است 

در صورت بروز زلزله، آتش سوزی افزایش تلفات را به همراه داشته باشد.از 

یک طرف جمعیت زیاد در مرتو و از طرف دیگر احتامل باالی زلزله در تهران 

باعث شده است نحوه امدادرسانی در رشایط بحران در نقاط آسیب پذیر 

به یک موضوع بسیار مهم تلقی شود از این رو در این مقاله به مکان یابی 

نقاط امدادرسانی از طریق یک مدل ریاضی پرداخته مـی شـود. داده های 

مدل ، مربوط به خطوط مرتوی تهران است.مدل ریاضی بوسیله نرم افزار 

گمز حل می شود.

"رشايط تهديد كننده حيات" براي يك اجتامع انساين،  در صورت بروز 

شبیه به خطوط مرتوی تهران طيف وسيعي از آسيب هاي وارده به اشخاص 

و  و جراحات سطحي  از صدمات  كه  است  اجتامع متصور  آن  در  حارض 

بيحايل نايش از كمبود اكسيژن گرفته تا بيهويش كامل و له شدن در زیر 

آوار و يا در زير دست و پاي ديگر اشخاص در حال فرار قرارگرفنت و نیز 

رشايط بحرانی نظري زلزله، آتش سوزي مورد توجه می باشد. در این مقاله 

ایستگاه  خطرپذیرترین  ابتدا  که:  مـی شـود  داده  پاسخ  سواالت  این  به 

مرتو تهران کدام ایستگاه است؟ دوم مراکز آتش نشانی امدادرسانی در 

کدام نقاط قرار بگیرند که بهرتین امدادرسانی را به خطوط آسیب پذیر 

مرتو تهران داشته باشند؟ شناخت تاثیرپذیرترین خط مرتو در برابر زلزله 

می تواند برای توسعه خطوط مرتو مورد توجه قرار بگیرد همچنین از این 

شناخت برای مکان یابی مرا کز امدادرسانی به منظور کاهش تلفات ناشی 

اززلزله می توان استفاده کرد. با توجه به نظرکارشناسان زلزله، تونل های 

مرتو امن ترین مکان در هنگام وقوع زلزله هستند با توجه به ساخت محکم 

آنها و همچنین عمق آنها نسبت به سطح زمین و در معرض ساختامن ها 

و تیربرق های بلند نبودن و... سبب شده است که ایستگاه ها به تنهایی 

مکان های امنی در زمان وقوع زلزله باشند اما آنچه که ایستگاه ها را در زمان 

زلزله خطرناک می کند وجود قطار برقی در ایستگاه است که در صورت 

وقوع زلزله امکان وقوع چند سناریوی خطرناک وجود دارد.

پهنه بند ي خطر لرزه اي شهر تهران به همراه مراکز پرجمعیت:

پهنه بندي لرزه اي شهر تهران تا كنون طي پروژهاي مختلفي انجام گرفته 
است. از این ميان مي توان به مطالعات آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن 
اشاره نمود. در تحقيق دیگري كه توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله بمنظور 
ریزپهنه بندي شمال وجنوب تهران انجام یافته است پهنه بندي بيشينه شتاب 
سطح زمين انجام گرفته است كه در شكل1 و 2 از مقادیر شتاب مربوطه 
استفاده شده است. از آنجا كه زلزله در كشور ما و بویژه در تهران بعنوان یك 
تهدید جدي بشمار مي رود الزم است تا كليه مكان هاي پرجمعيت شناسایي 
و اولویت بندي خطر لرزه اي شوند. در ابنيه روي زميني نظير ساختمان ها، 
بيشينه شتاب سطح زمين )PGA( رابطه نزدیكي با ميزان خسارات وارده 

قسمت اول
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دارد. در این مطالعه نخست موقعيت مكان هاي پر جمعيتي نظير پایانه هاي 
ورزشگاه ها،  مصلي ها،  شهري،  بين  اتوبوس  پایانه هاي  فرودگاه ها،  مترو، 
بيمارستان ها، دانشگاه ها، مراكز فرهنگي و نظير آنها مربوط به شهر تهران 
استخراج گردیده و سپس با روي هم اندازي روي نقشه پهنه بندي لرزه اي 
شتاب شهر تهران، بيشينه شتاب ساختگاه مراكز مربوطه استخراج گردیده 

است. 
شكل1 جانمایي ایستگاه هاي مترو در پهنه خطر لرزه اي شهر تهران با بيشينه 
شتاب سطح زمين را نشان مي دهد. همچنين روي هم گذاري سایر مراكز پر 
جمعيت تجاري، فرهنگي، دانشگاهي و نظایر آن در شكل 2 ارائه شده است. 

)شكل1و2 و جداول 1 بدليل وضوح بيشتر در انتها آورده شده است(
در ادامه با توجه به شاخص بيشينه شتاب سطح زمين در ساختگاه مراكز 
جمعيتي فوق درجه خطر لرزه اي براي ایستگاه هاي مترو در جدول 1 و براي 
مراكز جمعيتي تجاري، فرهنگي، دانشگاهي و نظایر آن در جدول 2 آورده 

شده است.
بررسي جدول 1 نشانگر آن است كه در بين ایستگاه هاي مترو شهر تهران 
ایستگاه هاي پانزده خرداد، خيام، هروي، منيریه، راه آهن و جوادیه بيشترین 
شتاب )بزرگتراز g 0.6( را دارند. از این ميان دو ایستگاه پانزده خرداد و خيام 
بدليل تراكم باالي جمعيت در بيشتر ساعات روز از اولویت باالیي در اجراي 

طرح هاي خرج اضطراري برخوردارند.

تخلیه اضطراري:

یك تخليه اضطراري صحيح مراحلي دارد كه درذیل به آن اشاره شده است

مرحله اول: هشد ار

اولين قدم براي تخليه اصولي یك ساختمان و جابجایي افراد اعالم وضعيت 
فوق العاده و اضطراري بگونه اي است كه باعث حركت افراد شود. این عمل 

توسط سيستم هایي انجام مي شود كه خطر را شناسایي كرده و هشدارهاي 
مناسبي مبني بر تخليه ساختمان داده و حتي مسيرهاي تخليه و حركت 
ساكنين را مدیریت مي كنند. )نظيرسيستم هاي اعالم حریق، هشدار سونامي 

وغيره(

مرحله د وم: حرکت

هنگامي كه حركت ها آغاز شد، مساله مهم هدایت جریان تخليه در یك 
مسير بي خطر یا با حداقل خطر به سمت خروجي هاي مناسب است، موسوم 

به استراتژي تخليه یا جابجایي افراد.

مرحله سوم:  پناهگیري 

در فرایند تخليه اضطراري، بایستي این مسئله را در نظر داشت كه كار بيرون 
فرستادن افراد از ساختمان، الزاماً پایان كارنيست بلكه مهم تر از آن منتهي 
شدن مسيرهاي خروجي به فضاهاي ایمن است. ساكنين بایستي بتوانند خود 
را به جایي ایمن برسند. از بهترین مثال هایي كه مي توان در این زمينه به آنها 
اشاره كرد مورد مركز تجارت جهاني در نيویورك و سونامي ناشي از زلزله 
بزرگ شرق ژاپن مي باشد . مهم ترین معيار در ارزش گذاري طرح هاي  تخليه 
اضطراري مختلف پيشنهادي براي ساختمان ها و زیرساخت هاي جمعيتي 
كمينه بودن مدت زمان حركت ها تا خروجي است. بنابراین هدف نهایي 
طراحي بنا بر اساس آن طرح از ميان طرح هاي تخليه اضطراري است كه 
سبب كاهش دادن هرچه بيشتر مدت زمان حركت ها تا خروج افراد از بنا 
گردد. این زمان البته به نوبه خود در واقع مجموع سه زمان مختلف است: 

1- مدت زماني كه طول مي كشد تا فرد متوجه خطر شود.
2- مدت زماني كه طول مي كشد تا فرد تصميم بگيرد چه كاري مي تواند 

بكند و در آستانه حركت خروجي قرار بگيرد.
3- مدت زماني كه طول مي كشد تا فرد حركت خود را كامل كند )به مكان 
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امن برسد(
زمان سوم بسيار بزرگ تر از دو زمان دیگر بوده و تابع عوامل زیادي است نظير 
سادگي یا پيچيدگي معماري بنا، آشنایي با مسيرها، عالمت گذاري مناسب 
مسيرها، باز بودن یا مسدود بودن مسير، طول و عرض مسيرها )كریدور، 
پلكان و...(، وجود یا عدم وجود مسيرهاي ویژه تخليه اضطراري )در صورت 
عدم وجود همه مجبور به استفاده از خروجي اصلي مي شوند( به همين جهت 
دراكثر مراجع از این زمان به تنهایي به عنوان زمان تخليه استفاده مي شود 
هرچند كه در یك طرح بهينه تخليه اضطراري قابليت هاي اعالم سریع و 
فوري اخطار به ساكنين بنا به مجرد ایجاد شرایط بحران نيز مي بایست لحاظ 

گردد.

گسل های فعال تهران

نمودار 1 تعداد زمين لرزه های ثبت شده در شعاع 100 كيلومتری استان 
تهران توسط ایستگاه های لرزه نگاری كشور در 5 دهه اخير را نشان می دهد. 
در این سال ها تقریباً ایستگاه های لرزه نگاری كشور از كيفيت یكسان برخوردار 

بودند از این رو قابل مقایسه هستند.
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نمودار1- تعداد زمين لرزه های ثبت شده شهر تهران در سال های متفاوت 
نمودار 1 تعداد زلزله ها در 50 سال اخير با شدت 2 تا 7 ریشتر كه تا شعاع100 
كيلومتری از مركز شهر تهران اتفاق افتاده را نشان می دهد. ممكن است 
بسياری از این زلزله ها حتی احساس هم نشده باشد به همين خاطر شاید 

نگویيم نگران كننده است اما از آنجا قابل توجه می شود، كه نشان می 
دهد این گسل ها فعال هستند چون یكی از نشانه های فعال بودن گسل ها 
پس لرزه ها است و فعاليت گسل ها ضرورت آمادگی بيشتر را گوشزد می كند. 
نكته دیگر در نمودار 1 افزایش قابل توجه تعداد زمين لرزه ها در بيست سال 

اخير است.

مهمترین گسل ها در شعاع 100 کیلومتری تهران عبارتند از:

گسل شرق: توانایی قوی ترین زلزله را دارا است از شرق به تهران وارد شده و 
با گذر از اراضی سرخه حصار و حركت روی بزرگراه شهيد بابایی تا مجيدیه و 
سيد خندان امتدادمی یابد. اكثر حریم های انتقال نيروی شهر تهران نيز روی 

همين گس های زلزله واقع شده است. 
گسل شمال تهران: از لشكرك و سوهانك شروع شده تا فرحزاد و حصارك و 
از آنجا به سوی غرب امتداد می یابد این گسل در مسيرخود نياوران، تجریش، 

زعفرانيه، الهيه و فرمانيه را در برمی گيرد.
گسل ری درجنوب تهران: در صورت فعاليت، پرتلفات ترین گسل كشور 
می باشد، از جاده خاوران شروع و با گذر از دولت آباد و حركت روی جاده 
كمربندی تهران در حد نصاب كور ه های آجرپزی چهاردانگه پایان می یابد.

هيچ گاه به طور قطع نمی توان گفت كه یك زمين لرزه حاصل فعاليت كدام 
گسل بوده است. كارشناسان زلزله زمين لرزه ها را به نزدیكترین گسل به 
محل وقوع آن زمين لزره نسبت می دهند. جدول2 فراوانی فعاليت گسل های 

اطراف تهران در صده اخير را نشان می دهد.
جدول2: تعدادتقریبی فعاليت گسل ها درسال های1915-2015

گسل ریگسل شمال تهرانگسل شرق

35025565

همان طور كه از جدول مشخص است بر طبق اطالعات تقریبی از پژوهشگاه 
بين الملی زلزله شناسی گسل شرق را فعال ترین گسل تهران می توان دانست 
در ضمن گسل شمال هم كه فعاليت آن قابل توجه است بيشتر در شرق 
و شمال شرقی پس لرزه هایی را ایجاد كرده است. در شکل 3 دایره های 

مشخصه، زمين لرزه در آن نقطه را نشان می دهد.

شكل3: زمين لرزه های شعاع100كيلومتری تهران درصده اخير
تا شهریور ماه سال 1394مترو شهر تهران در پنج خط اصلی در حال تردد 
است كه چهار خط آن )1-2-3-4( درون شهری یك خط )خط5( برون 
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شهری است خطوط 6 و 7 نيز درحال ساخت هستند. طبق قرارداد این خطوط 
باید تا پایان سال 95 به بهره برداری برسند در صورتی كه با تأخير چشم گيری 
روبه رو بوده است. تا پایان شهریور ماه سال 1394مسافت خطوط متروی 
بهره برداری شده برابر 163 كيلومتر بوده است و تعداد واگن های فعال در 
مترو تهران بيش از 100 واگن می باشد كه روزانه بيش از 3 ميليون مسافر 

را جابجا می كنند. 
تمركز خطوط مترو تهران در شرق و جنوب شرق است. در مقایسه نقشه 
خطوط مترو با نقشه پس لرزه های صده اخير شهر تهران متوجه می شویم 
كه تقریباً تمركز مترو تهران در نقاط زلزله خيز و بر روی فعال ترین گسل 
تهران قراردارد. این موضوع سبب مـی شـود كه امدادرسانی به این نقاط 
اهميت بيشتری پيدا كند. با توجه به اینكه اگرمترو دچار سانحه ای مانند زلزله 
شود به دليل وجود انرژی الكتریكی احتمال آتش سوزی بسيار زیاد است از 
این روامدادرسانی به نقاط آسيب زده می تواند بسيار حائز اهميت باشد. زمان 
رسيدن گروه های آتش نشانی می تواند در خسارات ناشی از این گونه حوادث 
بسيار اثرگذار باشد. از این رو در نمودار 2 اطالعات آماری خطوط مترو نشان 
داده شده است. همانطور كه از نمودار 2 مشخص است خطوط 1و2 و 4 
جمعيت قابل توجهی را جابجا می كنندكه در صورت بروز هر گونه سانحه ای 
جان همه آنها به خطر می افتد. قسمت قابل توجهی از این خطوط درقسمت 

زلزله خيز تهران قرار دارند.
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 متوسط مسافران جابجا شده توسط خطوط مختلف مترو در سال 1393
خط 1 خط 2خط 3خط 4خط 5

 احتماالت ونظرات خطر

 تهران مطابق با سرشماری سال 90،  12183391 نفر جمعيت دارد و به 
عنوان پایتخت ایران مهم ترین مرا كز سياسی و اجتماعی ایران را به خود 
اختصاص داده است. ایران یكی از مستعدترین كشورهای جهان برای زلزله 
است. تحقيقات نشان می دهد ایران در زمين لرزه های بزرگ تعداد بيشتری 
نسبت به مقدار معمول تلفات جانی و مالی داشته است. تحليل ها نشان 
می دهد، در یك قرن گذشته ایران 130 زلزله با ميانگين 5/7 ریشتر را تجربه 

كرده است.
نيچلسون و دلزیل)2003( ميزان آسيب پذیری را به شناخت موقعيت های 
می كنند.  بيان  شود  آنها  به  زیادی  توجه  باید  كه  شبكه  هر  در  بحرانی 
تيلور)2012( یك مدل ریاضی برای محاسبه ميزان آسيب پذیری شبكه حمل 
ونقل ارائه می دهد، این مدل را می توان به صورت نقطه ای و یا در طول 
مسير نوشت و همچنين می توان به هر مسير وزن خاصی را اختصاص داد 
كه معمواًل جمعيت آن مسير یا منطقه در نظر گرفته مـی شـود ولی می تواند 

هر چيز دیگری باشد.
كوراچ و ساموئل)2004( ميزان آسيب پذیری یك منطقه را به اینگونه بيان 
می كنند كه ا گر مسيری دچار آسيب شود تعدادی از خطوط ارتباطی بين دو 
نقطه همپوشانی خود را از دست می دهند و این به سيستم حمل ونقل آسيب 
وارد می كند. وایقان و حسينی از روش ارزیابی سریع خطرپذیری لرزه ای 
استفاده كرده اند، در این روش متغيرهایی استفاده مـی شـود كه تابع زمان 
نيستند و به مقایسه ميزان خطرپذیری استان های كشور می پردازد و به این 
نتيجه می رسد كه تهران دراولویت بندی خطرپذیری زلزله رتبه اول را دارد 
مهدوی نژاد و جوانرودی)1392( به بررسی چگونگی كاهش آسيب پذیری 
ناشی از زلزله در شبكه های ارتباطی تهران و نمونه مطالعاتی ميدان وليعصر تا 
ميدان تجریش به روش مدل سازی پيمایشی می پردازد، با درنظرگرفتن ارتفاع 
ساختمان ها و شعاع پرتاب مصالح ساختمانی امكان محدود شدن خيابان ها 

را بررسی می كنند.
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محیط زیست، 
زنــان،                  

پایدار شهری                  توسعه 
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اســت.  جهاني  مقیاس  د ر  شــهری  جامعه  قرن   ،21 قــرن 
افزایش جمعیت  ویژگي عصر ما، شهرنشــین شــدن جمعیت، 
افزایش  است.  بزرگ  و  کوچک  شــهرهای  توسعه  آن  تبع  به  و 
زیانباری  پیامدهای  به همراه شهرنشــیني،  بي ســابقه جمعیت 
برای زیست کره د اشته است. تداوم این گونه شهرنشیني ، به ویژه 
با شکل و کارکرد ی که د ر کشــورهای جهان سوم د ارد ، بحران 

اســت. شــهری  برنامه ریزی  بــر  هشــداری  و  بود ه  آفرین 
د ر  ملــي  و  د ر ســطح جهاني  زیســت  اینکه محیط  حقیقت 
معرض تهدیدهای جدی است و این تهدیدها از گرم شدن هوای زمین 
گرفته تا از د ســت رفتن تنوع زیستي و انواع آلود گي ها را شامل 
مي شود . توســعه پایدار که نیازهای نســل حاضر را بدون از بین 
برد ن توانایي نسل های آینده جهت برطرف کرد ن نیازهایشــان، 
د رســال 1990  سیاســي  هدف  یک  عنوان  به  مي کند  برآورد ه 
توســط آژانس های بین المللي، د ولت ها و سازمان های غیر د ولتي 
امروزی جامعه ای  بی ترد ید جامعۀ شهری  یافت.  زیاد ی  مقبولیت 
حقیقت  د ر  که  زنان،  ترتیب  بد ین  و  گرا  مصرف  به شد ت  است 
مد یران واقعی حفظ محیط طبیعی بشمار می آیند و به تعبیری 
انتخاب  با  می توانند  د ارند،  خود  محیط  با  نزد یک تری  ارتباط 
مناسب الگوی مصرف خانواد ه نقشی مهم د ر حفظ محیط زیست 
د رجامعه  خانواد ه  مصرف  الگوی  باشند.  د اشته  عهد ه  بر  شهری 

براساس تولید سرانۀ زباله، شیوۀ خرید، مصرف مواد اولیه بررسی 
می شود.  بهره گیری از مشارکت زنان د ر برنامه های توسعه و حفظ 
محیط زیست از بحث های به روز و د ر عین حال جد ی د ر اجالس 
زمین )ریو( بود ه است. اصل بیستم قطعنامۀ این اجالس بر مشارکت 
فعال زنان تأکید د اشت. از آنجا که پاید اری جهان د ر گرو پاید اری 
شهرهاست، ارتقاء ســطح آگاهي زیست محیطي زنان زمینه ساز 
رشد د یگر افراد  خانواد  ه خواهد شد و ارتقاء سطح آگاهي خانواد ه ها، 
ارتقاء سطح زیست محیطي جامعه را به د نبال خواهدد اشت. از طرف 
د یگر زنان حیات بخش و پرورش د هنده انسان خاکی هســتند 
بهتر  را  نهفته د ر وجود شــان، طبیعت  به علت همین طبیعت  و 
د رک مي کنند و برای حفظ آن انگیزه بهتری د ارند. به رغم مباحث 
منطقی که د ر جوامع آکاد میک د ر زمینه حفاظت از محیط زیست 
د ر جریان است، هنوز بسیاری از زنان، از اصول اولیــه و ابتدایی 
مربوط به محیط زیســت بی اطالع هســتند. بدین لحاظ با توجه 
به اهمیت موضوع، ضروری است اطالعات زیست محیطي به روش 

مقتضي د ر اختیار آنها قرار گیرد .
مؤثر  نقش  به  اشــاره  تا ضمن  مقاله ســعي شده است  این  د ر 
پایدار شهری،  توسعه  زمینه  د ر  زنان  زیست محیطي  د انش  ارتقاء 
آنان را برای ایفای نقش مهمتری د ر زمینه حفاظت از محیط زیست 

نماید. ترغیب 
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محیط زیست

محیط زیست طبیعی عبارت است از تركیبی از دانش های متفاوت، یا در 
تعریف دیگر مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیستی و غیر 
زیستی )فیزیکی، شیمیایی( كه بر زندگی یك فرد یا گونه تأثیر می گذارند 
و از آن تأثیر می بینند. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت های او 
مرتبط می شود و می توان محیط زیست را مجموعه ای از عوامل طبیعی 
كره ی زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره،كه انسان را 

احاطه می كنند خالصه كرد. 

آلود گی محیط زیست

 واژه آلودگی د ر واژه نامه ها، لغاتی از قبیل ناپاكی، ناخالصی، كثیفی و مضر 
بود ن به چشــم می خورد . مي توان ماد ه آلود ه كننده را چنین تعریف كرد : 
ماد ه آلود ه كننده ماد ه ای اســت كه د ر جایي قرار گیرد  كه بطور طبیعي 
طبیعي  غلظت  از  بیش  غلظتي  د ارای  یــا  گیرد ،  قرار  آنجا  نمي بایســت 

ـر روی موجود ات زنده اثر نا مطلوب بگــذارد .  باشــد، به نحوی كه ـب
تعریف علمی آلودگی محیط زیست عبارت است از، پخش یا آمیختن مواد 
خارجی به آب، هوا، خاك به میزانی كه كیفیت فیزیکی، شیمیایی و یا 
بیولوژیکی آن را به گونه ای تغییر دهد كه به حال انسان، سایر موجودات 
و آثار و ابنیه مضر باشد. طبق این تعریف آلودگی لزوماً شامل خسارات 
فیزیکی نمی باشد. ایجاد وقفه در فعالیت های انسانی خود آلودگی است. 
مثالً یك دریاچه را كه نمی توان برای قایق سواری مورد استفاده قرار داد 

را آلوده می خوانند.                
هر گاه انسان د ر طبیعت و عناصر اساسي آن یعنــي آب، هوا، خاك، صوت 
و د ما د خالت كند، به توازن موجود  د ر آنها آســیب وارد  مي شود . تخریب و 
مداخله بشر د ر طبیعت تــا اواخر قرن هجدهم چندان بنیاد ی نبود ، اما پس 
از آن، د غدغه بشر از شناخت طبیعت و سازش با آن به هجوم به طبیعت 
د ارای  ســرزمیني  هر  شــد.  تبدیل  آن  موهبت های  روزافزون  گرفتن  و 
اســتعداد های طبیعي مخصوص به خود  است و زندگي و شیوه معیشت 
انساني نیز د ر شــرایط طبیعي، د ر چارچوب همین استعداد های طبیعي 

شکل ميگیرد .              
قابل تجدید كره  از منابع غیر  د رعصر حاضر شهرنشینان بخش عمده ای 
زمین را به مصرف مي رسانند و د ر قبال آن از طریق تولیــد گرمــا، غبار، 
صدا، زباله، د ر مقیاس وســیع موجبات از هم گســیختگي شالود ه برخي 
از اكوسیستم ها و ایجاد  رابطه نا هماهنگ میان انســان و طبیعت را مهیا 
ساخته و محیط شهری را فاقــد هر گونه خــود  تنظیمي طبیعي كرد ه اند.
ثروت ها،  از  استفاد ه  برای  كه  كوشــش هایي  جهان  از  نقطه ای  هر  د ر 
اســتعداد ها، قدرتي كه د ر اختیار بشر است تا بیشترین رفاه راجهت انســان 
فراهم آورد ، آشــکارا به شکست انجامیده اســت. بحران زیســت محیطي 

نمونه كامالً مشخصی از این شکست را ارائه می د هد.

توسعه پایدار و محیط زیست

زندگي  عمومي  ســطح  كاهش  و  محیطي  زیســت  ضایعات  ـروز  ـب با   
مرد م به ویژه د ر جوامع شهری طي یکي د و د هه گذشته، رهیافت توســعه 

پایــدار به عنوان موضــوع روز د هه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل 
مطرح شد.كــره زمیــن و جوی كــه آن را احاطه كرد ه با تمامي كوه ها، 
جنگل ها و آب ها و بیابان ها و همه جانداران ساكن د رآن د ر مجموع یك 
اكوسیستم هســتند و مانند هر اكوسیستم د یگر از ظرفیت نگهداشــت 
معیني برخورد ار است و نمي توان هر تغییر د لخواهي د ر آن ایجاد  كرد  و 
هر اندازه كه خواســت بر آن فشــار آورد  و از آن بهره برد اری نمود . آنچه 
امروز از هماورد ی انسان با طبیعت بر جای مانده، چیزی نیست جز انفجار 

جمعیت، كاهش تنوع زیستي و آلود گي محیط زیست.
اعتقاد ات بنیاد ی بشر این د گرگوني زیست محیطي را موجب شده است. 
به  عاشقان  همه  كه  است  پدیده ای  اكنون  هم  زیســت  محیط  آلود گي 
بدو   از  اســت.  انداخته  وحشــت  به  را  بشریت  د وستداران  و  طبیعت 
پدید  نیز  محیط زیســت  از  حفاظت  محیطي،  زیست  مشکالت  پیدایش 
آمده به مرور كه مشــکالت زیســت محیطي د امنه وسیع تری به خود  
گرفت لزوم حفاظت از محیط زیســت نیز بیشتر احساس شــده و فعالیت ها 
سازمان یافته تر شد. با شــروع توســعه اقتصاد ی د ر قرون اخیر د ر نتیجه 
همگرایي توسعه و حفاظت، ایده توسعه پایدار مطرح شد. راهبرد های كالن 
كارایي  و  طبیعي  منابع  مصرف  كاهش  از:  اســت  عبارت  پایدار  توسعه 
بیشــتر د ر اســتفاد ه از آنهــا، كاهش تولید آالیندهها و بازیافت بیشــتر 
ضایعــات - حفاظــت از نظام های حامي حیات و تولید بیشــتر زیســت 
تود ه. همچنین توســعه پایدار به مفهوم اد اره و بهره برد اری صحیح و كارا از 
منابع طبیعي، منابع پایه، منابع مالي و منابع انســاني به منظور د ســتیابي 
به الگوی مصرف مناســب است. به طور كلي توسعه پایدار سه جنبه د ارد : 
محیط، جامعه، اقتصاد . بهبود  هر كدام از این ســه مؤلفه جدای از یکدیگر 

نیست بلکه به هم تنیده اند.       

توسعه پایدار شهری

تعریفي كه مي توان از توســعه پایدار شــهری ارائه د اد ، این گونه اســت: 
نیز  بقا و د وام آن  امــا  پاسخ گوید،  نیازهای مرد م شهر  به  توسعه ای كه 
تضمین گرد د ، و د ر عین حال آب، خاك و هــوا یعني ســه عنصری كه 
برای حیات انســان ضروری اســت  آلود ه و غیر قابل استفاده نگرد د . توسعه 
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پایدار شهری، پدیده ای است كه د ارای ابعاد  پیچیده اقتصاد ی، اجتماعي و 
زیســت محیطي مي باشــد. توسعه پایدار شهری د رصدد  ایجاد  تعاد ل بین 
جمعیت شهرهای بزرگ و منابع موجــود  د ر آنهاســت به طریقي كــه 
عالوه بر معضالت موجود  بتواند مشکالت نسل های آینده را پیش بیني و 
حل نماید و از به خطر افتاد ن منابع آنها جلوگیری به عمل آورد. د ر حقیقت 
برای توســعه پایدار شهری و منطقه ای فرمول واحدی برای تمام كشــورها 
اجتماعي،  به شرایط  توجه  با  باید  و هر كشوری  اســت  نیامده  بدســت 
خاص  معیارهای  د نبال  به  خود ،  اكولوژیکي  شرایط  و  فرهنگي  اقتصاد ی، 

توسعه پایدار باشد.

نقش آموزش زنان د ر حفظ محیط زیست 

مجمع  د ر  بار  نخســتین  برای  پایــدار  توســعه  كه  ـي  زماـن همــان  از 
عمومي ســازمان ملل د ر ســال 1987به تصویب رســید، مفهــوم موازی 
آموزش حمایت از توســعه پایدار مطرح شــد. د و موضــوع اصلــي د ر 
گفتگوی بین المللــي د ر زمینه پایداری عبارتنــد از جمعیــت و مصــرف 
منابع. تصور بر این اســت كه افزایش جمعیت و اســتفاد ه از منابع، آینده 
ـدازد  و آمــوزش هم با میزان باروری و هــم مصرف  پایدار را به خطر مي اـن
ـان، میزان باروری و به تبع آن  منابع د ر ارتباط اســت. آموزش د اد ن زـن
تهدید  و  باروری  راه كاهش میزان  از  را كاهش می دهد.  رشــد جمیعت 
ناشــي از جمعیت بیش از اندازه یك كشــور، پیشرفت به ســوی پایداری 
تسهیل می شود. بطور كلي پژوهش نشــان مي د هد كه آموزش پایه، عامل 
اصلي توانایي كشــورها برای توسعه و د ســتیابي به هدف های پایداری است. 
آموزش برای تغییر و اصالح شــیوه های زندگي زنان ســود مند اســت، زن 
تحصیل كرد ه مایل اســت كه فرزندان كمتری د اشته باشــد و بدین ترتیب 
ـان  مراقبت بهداشــتي بهتری، برای آنان فراهم مي ســازد . آموزش د اد ن زـن
ـه ای برای آنها و خانواد ه هایشــان فراهم مي ســازد  و توانایي  زندگي عاد الـن
به منظور  و تالش  اجتماعي  برای مشاركت د ر تصمیم گیری های  را  آنان 
ـه هدف های پایداری را افزایــش مــي د هد. د ر رابطه با كاهش  د ســتیابي ـب
نرخ رشــد جمیعت سیاست هایی كه جهت گیری آنها به سمت موضوعاتی 
اســت  زن  پایگاه  بهبود   و  آموزش  عمومی،  بهداشت  فقر،  كاهش  چون 
انجام سیاســت  زنان  پایگاه  بهبــود   راه های  از  یکي  بود .  موفق تر خواهد 

گذاری ها اســت كه پایگاه آموزش آنان را بهبود  بخشــیده و میــزان ورود  
آنها رابه صفوف نیروی كار ارتقاء دهد. توســعه پایــدار با تأكید بر رهیافت 
مشــاركتی با حركــت از پایین و د و سویه، اگرچه د ر ابتدا ممکن است 
كارایی، آرمانی نداشته باشد، باعث افزایش توان اجتماعات د ر پاســخگویي 
به نیازهایشان و شركت مرد م د ر جریان توسعه است. نیل به توسعه پایدار 
مستلزم هماهنگي و یکپارچگي امور زیست محیطی و برنامه ریزی توسعه د ر 

جهت بهکرد  زیست اجتماعی، فرهنگی و انسانی اســت.
د ر جامعه ای كه به سوی د  ستیابي به توسعه پایدار و همه جانبه گام بر می د  ارد  ، 
بهره مندی از مواهب توســعه، از حقوق اصلی مرد  م آن جامعه محســوب 
می شود  . د  راین رابطه انتظار مي رود   اقشار و گروه های مختلف جامعه د   ر 
هدف نهایي فرایند توســعه كه تحقق برابری، عدالت و رعایت كامل حقوق 
بشر مي باشد سهیم باشند. با توجه به توانمندی های بالقوه زنان و بهره وری 
ـه تنها برای حفظ مصالح زنان مفید خواهد  و به فعالیت د  رآورد  ن آن، ـن
بود   كه مهم تر و حیاتي تر از آن حفظ مصالح جامعه اســت. برای رســیدن 
به توسعه پایدار كه زنان نقش پر رنگي د ر آن د اشته باشند لزوم شناخت 
زنان گرد یده  راه  استعداد ها و رفع موانع و مشکالت كه سد  و  توانمندی 
برنامه های  زنان د ر  اســت. موضوع مشاركت  برخورد ار  ویژه ای  اهمیت  از 
توســعه و محیط زیست كه الزم و ملزوم یکدیگرند، یکي از مباحث تازه و 
د ر عین حال جدی كنفرانس محیط زیســت و توسعه موسوم به "اجالس 
ـود، نکته د ر خور اهمیت این  زمین "د ر ریود وژانیرو پایتخت برزیل 1992 ـب
بیانیه اصل بیســتم آن بود  كه بر مشــاركت زنان تأكید د اشت با این عنوان 
كه " زنان د ر چگونگي بهره برد اری و توسعه زیست محیطي نقش حیاتي 
د ارند از این رو مشــاركت همــه جانبه آنان برای د ســتیابي به توســعه 
پایدار ضروری است". جامعه بیــن المللي طرح های اجرایي و میثاق های 
متعدد ی را تصویب كرد ه كه هدف آنها مشــاركت د اد ن زنان د ر فعالیت های 
توســعه به گونه ای كامل، ســود بخش و برابر است خاصه استراتژ ی های 
آینده نگر نایروبي برای پیشــرفت زنان بر مشاركت د ر مدیریت زیســت بوم 
ملي و بیــن المللي و مهار كــرد ن تخریب محیط زیست تأكید د ارد. د ر 
همین رابطه د ســتور كار 21 بر اهمیت یك خط مشي واحد د ر توسعه و 
مشاركت شــهروندان د ر تصمیم گیری ها شامل مشاركت زنان د ر تمام امور، 

ظرفیت ســازی و مشاركت جهاني تمام ذینفع ها تأكید میكند.
صاحب نظران توســعه پایدار اعتقاد  د ارند كه یکي از مهم ترین راه های 
و  زیست محیطي  مناسب  فرهنگ  ایجاد   محیط زیست  برای حفظ  موجود  
ترویج آن د ر جامعه است تا جایي كه همه آحاد  كشور به تعبیر ماد ه 50 
قانون اساســي كشــورمان حفاظت از محیط زیست را وظیفــه عمومي 
نمایند.  مراقبت  خود   شــخصي  اموال  همانند  آن  از  و  كنند  تلقي  خود  
بســیاری از اندیشــمندان اعتقاد  د ارند كه از طریق زنان ترویج فرهنگ 
زیســت محیطي د ر جامعه عمدتا آگاه و معتمد به نفس و توانمند میســر 
است، زیرا شکل گیری شخصیت آحاد  جامعه از د امان ماد ران آغاز مي شود  
و به عالوه زنان به لحاظ فطرت ویژه خود  طبیعت را بهتر د رك مي كنند 
و برای حفظ آن انگیزه بیشــتری د ارند. زنان د ر سراسر جهان نقش بسیار 
تعیین كننده ای را د ر اد اره امور خانواد ه، جامعه و ســرزمین شان د ارند و 
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برای تسریع روند تغییر و تحقق هد ف های توسعه پایدار مسئولیت بسیار 
جدی و مهمــي را مي توانند بر عهده گیرند. زنان نخســت باید به تأثیر و 
اهمیتي كه د ارند آشــنا شــوند و ســپس بکوشند مدیریت ایجــاد  تغییر 
را بر عهده گیرند. زنان باید مدیریت مصرف جوامع را عمال عهده د ار شــوند، 
مصرف را تغییر د اد ه و این مهم را از خود شان آغاز كنند.زنان د ر سازمان های 
پایداری  تفکر  تعمیم  د ر  را  مهمي  نقش  مي توانند  د ولتي  غیر  و  د ولتی 
توســعه به خصوص د ر توســعه پایدار شــهری د اشته باشند. از د یدگاه 
اقتصاد ی توسعه پایدار همانا باال برد ن اســتاندارد های زندگي و كاهش فقر 
است كه زن د ر این مقوله نقش بســیار مهمي د ارد . تفکر و تصمیمگیری 
به  توجه خاص  مستلزم  توسعه،  و  محیطزیست  د رباره  منطقي جنسیتي 
مشاركت، نیازها و د ید گاه های زنان اســت. نتایج مشــاركت زنان د ر امر 
توســعه پایدار را كاهــش آلود گي محیطي و همچنیــن افزایش بهره وری 
مي تــوان ارزیابي كرد . د ر ایران نیمي از جمعیت و نیمي از نیروی كار را 
زنان تشــکیل مي د هند ولي نقش آنان د ر پیشرفت و توسعه مدرن اجتماع، 
ـا وزن جمعیتي آنان نبود ه است. با آنکه بیش از 30  تا به حال متناســب ـب
ایــران و جهــان نميگذرد ،  از فعالیت های حفظ محیطزیست د ر  سال 
ـه حضور زنان د ر عرصه حفظ محیطزیســت ایران به یك  توجه جدی ـب
د هه قبل بر ميگرد د . متأســفانه سهم بانوان د ر توسعه یا اندك است و یا 
آنکه هنوز هم جدی تلقي نميگرد د ، این امر به این د لیل اســت كه زنان 
شاید نسبت به توانایی ها و قابلیتهای خود  و موفقیت هایي كه برای آنان 
د ر صحنه اجتماع موجود  اســت آگاهي نداشته باشند. شــاید از این نظر 
آموزش زنان نســبت به حقــوق و اختیارات قانونيشــان، راهگشای بروز 
استعداد ها و مشاركت آنان د ر امر توســعه و زندگي اجتماعي باشد. با توجه 
به نقش مهم زنان خانه د ار و مادران د ر اشاعه و ترویج فرهنگ زیســت 
آگاهي  افزایش  و  زیســت محیطي  مباحث  با  آشــنایي  میزان  محیطي، 
همچنین  مي باشــد.  برخورد ار  خاصي  اهمیت  از  آنها  محیطي  زیســت 
باتوجه به اینکه زنان نیمي از جمعیت كشور را تشکیل مي د هند مي بایست 
بخشي از سرمایه گذاری كشــور صرف باال برد ن توانمند ی های این گروه 
شود ، تا از آن د ر زمینــه های مختلف اقتصاد ی و فرهنگي د ر رســیدن 
به اهداف توسعه ســود  جست. بنابراین تا زماني كه به زنان كشــورمان به 

عنوان نیمي از نیروی انســاني د ر روند توسعه توجه كافي معمول نگرد د  
تحقق توسعه پایدار آرزویي محال به نظر مي رســد. زنان سهم ارزنده ای 
د ر صرفه جویي مصرف انرژی و كاهش ضایعات و اســتفاد ه مجدد  از آن و 
همچنیــن مقابله با آلود گي هوا د ارند و لذا ضرورت د ارد  كه د ر برنامه های 
ـان و ارتقاء پایگاه آنهــا به عنوان مکمل اصلي د ر  توســعه پایدار به نقش زـن
فعالیت های توســعه توجه شــود . د ر حال حاضر یکي از مهم ترین اهداف 
گروه های طرفدار محیط زیست تبلیغ برای كاهش مصرف مواد  و بررسي 
راه های كاستن از مصرف بي رویه منابع طبیعي است. د ر ایــن میان، نقش 
ـان د ر تغییر الگوی مصرف نقشــي كلید ی و اساســي اســت. زنان  زـن
معمواًل د ر مبارزه علیه نابود ی منابع طبیعي پشــتکار بیشــتری د اشــته اند 
ـد زنان  ـه كاری را رها كرد ه اـن و حتي هنگامي كه د یگــران نا امید و بدبیناـن
اد امه د هنده آن بود ه اند. زن به عنوان همسر، ماد ر، مدیر، برنامه ریز خانواد ه 
و كســي كه نقش اصلــي را د ر تنظیم خرید و چگونگي مصرف به عهده 
د ارد ، و نیز به عنوان مربي، فرهنگ ساز نسل آینده و سرانجام به عنوان پیوند 
د هنده كود كان به خانه و جامعه مي تواند نقش بسیار مهمي د ر تغییر الگوی 

مصرف و د ر نتیجه كاهش آلود گي د اشته باشد.                     
نتیجه گیری

همانطور كه د ر قبل اشاره شد، نیمي از جمعیت جهان را زنان تشــکیل 
مي د هند. این گروه عظیم به لحاظ ارتباط مستقیمي كه با گروه های د یگر 
بیشترین  بر وظایف شخصي و خانواد گي مي توانند  اجتماعي د ارند عالوه 
نقــش را د ر حركت اجتماعــي از جمله حفظ محیط زیســت و د ســتیابي 
به توســعه پایدار ایفا نمایند. لذا تا زماني كه به زنان كشــورهای مختلــف 
به عنوان نیمي از نیروی انســاني د ر روند توســعه پایدار توجه كافي نشود ، 
با  تحقق توســعه پایدار شهری آرزویي محال به نظر مي رسد. از این رو 
آموزش و باال برد ن سطح سواد  زنان و افزایش مشاركت های آنان د ر مسائل 
اقتصاد ی، فرهنگي و زیســت محیطي مي توان رشد و توسعه  اجتماعي، 
پایدار شــهری را باال برد . این امر د ر د رجه اول نیازمند تغییرات اساسي د ر 
روند آموزش و فرهنگ زنان د ر جوامع مختلف است كه د ر اد امه وضعیت 
فرهنگي و آموزشي زنان د ر راستای تحقق توسعه پایدار شهری مورد  بررسي 

قرار گیرد . 
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پیامد هاي زیست محیطي محصوالت حریق واطفاءحریق

پیامد های کوتاه مد ت

معرض  د ر  گرفتن  قرار  از  ناشی  مد ت  كوتاه  زیست محیطی  پیامد های 
آتش سوزی ها، از جمله اثرات ایجاد  شد ه بعد  از آتش سوزی كه اساساً به 
گازها و ذرات معلق خفه كنند ه و محرك مربوط مـی شـود ، د ر بازه زمانی 
چند  د قیقه تا چند  روز پس از آن غالباً به محیط زیست محلی د اخل منطقه 
باقیماند ه از عملیات خاموش كرد ن  تود ه د ود  آتش سوزی و منطقه آب 
بستگی د ارد . اغلب مواد  سمی آزاد  شد ه احتماالً د ر غلظت های باال )صرف 
نظر از محیط موضعی ( ایجاد  نمی شوند كه بتوانند  د ر زمان اتفاق ایجاد  
ناتوانی كنند . برای بسیاری از گونه ها، سمیت فقط د ر صورت قرارگیری 

طوالنی مد ت د ر معرض آنها ایجاد  می گرد د .
عملیات  از  حاصل  آب  باقیماند ه  د ر  حاد   سمیت  با  مواد   باالی  غلظت 
آتش نشانی كه د ر یك محل آبگیر تخلیه مـی شـود ، بد ترین حالت اثرگذاری 
بر روی مسیرهای آب های طبیعی و زیستگاه های آبزیان و گونه های مرتبط 

می باشد .

پیامد های طوالنی مد ت

پیامد های زیست محیطی طوالنی مد ت ناشی از قرار گرفتن د ر معرض 
آتش سوزی های بزرگ، به عنوان مثال اثراتی كه تا سال ها بعد  باقی می ماند ، 
د ر منطقه رسوب پسماند  آتش سوزی و بین آب های سطحی یا زیرزمینی 
بارها تجربه شد ه است. این پیامد ها از محصوالت د ر محیط زیست محلی و 
د ر منطقه آتش سوزی اساساً با وجود  آالیند ه های آلی پاید ار و سایر مسموم 

كنند ه های با طول عمر زیاد  مرتبط می باشند .

پیامد  های نامطلوب زیست محیطی بر روی آب های سطحی نوعاً كوتاه مد ت 
هستند . پیامد  های زیست محیطی طوالنی مد ت بر روی آب های زیرزمینی 

می تواند  ناشی از آالیند ه های آلی پاید ار و فلزاتی باشد ، كه قاد رند  به سامانه 
آب های زیرزمینی نفوذ كنند .

حریق جنگل هاوتغییرات آب وهوائي

د ود  ناشی از آتش سوزی های جنگلی، حجم آلود گی ازن د ر مناطق شهری 
را افزایش می د هد . كارشناسان ایالت كلراد و اطالعات جمع آوری شد ه طی 
10 سال د ر مراكز كنترل كیفیت هوا د ر سراسر آمریکا را بررسی كرد ه و 
د ریافتند  كه د ر مناطق مطالعه شد ه سطح گاز ازن د ر روزهایی كه د ود  
ناشی از آتش سوزی جنگلی د ر هوا وجود  د اشته نسبت به روزهایی د یگر 

باالتر بود ه است.
د ود  ناشی از آتش سوزی ها با مواد  آالیند ه د ر هوای شهرها تركیب شد ه و 
گاز ازن تولید  می كند . آلود گی ناشی از این گاز به ریه ها آسیب وارد  می  
كند  و بزرگترین تهد ید  برای افراد  جوان و افراد  مسن و مبتالیان به آسم 
است. همچنین این گاز می تواند  اثرات مخربی بر محصوالت كشاورزی و 

اكوسیستم ها د اشته باشد .
با افزایش شد ت و تعد اد  آتش سوزی های جنگلی  تغییرات آب و هوایی 

د ارد . ارتباط 

نشرد رهوا

پراكند گی د ود  آتش سوزی د ر اتمسفر باعث افزایش غلظت آالیند  ها د ر هوا، 
افزایش خطر قرارگیری د ر معرض آالیند ه های هوایی، وكاهش قابلیت د ید  
می گرد د . صرف نظر از كاهش قابلیت د ید  و مسد ود  شد ن عملیات آتش نشانی، 

م(
د و

ت 
سم

)ق
ی 

یط
ت مح

ی و مد یریت حریق د ر کاهش آثار مخرب زیس
ش ایمن

نق
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ذرات منتشر شد ه اتمسفری باعث كاهش فراگیر د ر كیفیت محیط زیست 
 PM10 ًو بطور بالقوه سمیت طوالنی مد ت مـی شـود . ذراتی كه اصطالحا
 10 قطرآئرود  ینامیکی  با  متوسط  جرم  به  ریزگرد هایی  می شوند ،  گفته 
میکرون یا كمتر از قبیل PAHS، د ی اكسین ها و فوران ها می باشند  كه به 
د لیل برهم كنش مستقیم با سیستم تنفسی و انتقال اجزای آلی سرطان زا، 

مشکالت زیست محیطی جد ی را ایجاد  می نمایند .

نشرد رخاک

آلود گی محیط زمین می تواند  از محصوالت مستقیم آتش سوزی و یا د ر 
نتیجه انتشار آالیند ه ها توسط آتش نشانان د ر خالل فعالیت های پاكسازی 
بعد  از آتش سوزی و یا از طریق واكنش با هوا )به عنوان مثال باد  و باران( 
ایجاد  شود . هنگام ارزیابی اثر آتش سوزی بر روی محیط زمین، بررسی همه 
منابع بالقوه آلود گی ضروری است. مواد  آزاد  شد ه د ر هوا از طریق رسوب 
آالیند ه ها بر روی زمین نیز اثر می گذارد  كه می تواند  از طریق اثر هوا تشد ید  

مـی شـود .

نشرد رآب)سطحي وزیرزمیني(

گرچه اثرات تخلیه روان آب ها د ر آب های سطحی معموالً كوتاه مد ت هستند ، 
با این وجود  این خطرات غالباً جد ی می باشند . آلود گی منابع آب آشامید نی 
عمومی حین یا بالفاصله بعد  از آتش سوزی می تواند  یك مورد  از این قبیل 
خطرات باشد . اثرات معموالً د ر فاصله بسیار نزد یك از محل آتش سوزی كه 

سطح آالیند ه ها د ر آن بیشترین مقد ار را د ارند ، شد ید تر است.
همانند  اثرات كوتاه مد ت، امکان اثرات بلند  مد ت ناشی از مصرف مستقیم 
تركیبات آلی سمی و سرطانزا د ر جریان آب آلود ه شد ه بوسیله آب باقیماند ه 
از عملیات خاموش كرد ن آتش و یا رسوب تود ه و اثرات مزمن بر روی 

گیاهان و جانوران نیز وجود  د ارد .
را  اطفاء حریق  عملیات  از  باقیماند ه  آب  نمی توان  كه  د اشت  د رنظر  باید  
تصفیه نمود  زیرا این آب ها به واسط د ارا بود ن حجم زیاد ی از آالیند ه ها 
یا سورفکتانت ها ) به عنوان مثال كف های خاموش كنند ه( غیر كاربرد ی 

می باشند .
اثرات آالیند گی تخلیه روان آب ها د ر آب های زیرزمینی، می تواند  بعضی 
مواقع به مد ت چند  د هه د وام د اشته و منجر به محصور شد ن طوالنی مد ت 
یا د ائمی منابع آبی صنعتی/ عمومـی  شـود . آلود گی های آب های زیرزمینی 
همچنین می تواند  د ربرگیرند ه آلود گی وابسته به آب های سطحی نیز باشد .

نشر د رمحیط آبی

تهد ید  اصلی د ر محیط های آبی كه د ر معرض آتش سوزی ها قرار می گیرند ، 
ناشی از اثر مستقیم آب آلود ه خروجی از فعالیت آتش نشانی، كف و عوامل 
شیمیایی به د اخل رود خانه ها، جویبارها، د ریاچه ها، آب های ساحلی، آب های 
زیرمینی یا تصفیه خانه ها )STW( می باشد . گرچه برخی تهد ید ات د ر چنین 
آب هایی شامل تخلیه آالیند ه های موجود  د ر هوا به محیط آبی یا از طریق 

فاضالب های زمینی می باشد .
اثری كه تخلیه روان آب های ناشی از آتش سوزی بر روی محیط زیست آبی 

د ارد  به گستره ای از عوامل از جمله موارد  زیر بستگی د ارد :
الف- حجم روان آب تولید  شد ه، زمان انتقال از محل آتش نشانی به د ریافت 
كنند ه و توانایی رقیق سازی آب پذیرند ه، د ما، ساختار شیمیایی و نوع آب 

پذیرند ه
ب- تركیب شیمیایی محصوالت آتش سوزی، كه تا حد  زیاد ی تحت تأثیر 
منبع آتش سوزی است. به عنوان مثال د ر مورد آتش سوزی د ر محل ذخیره 
مواد  شیمیایی می تواند  شامل مخلوط پیچید ه ای از جمله موارد  صفحه بعد  

باشد :
د ود  ه، خاكستر و سایر جامد  ات معلق «
محصوالت ناشی از تخریب ساختمان سوخته شد  ه «
مخازن ذخيره و مواد  ذخيره شد  ه د  ر محل «
مواد  شيميایی ذخيره شد ه و محصوالت تجزیه حرارتی آنها كه د  ر محل  «

بوسيله  روان آبها شسته می شوند  
كف های خاموش كنند ه آتش د ر صورتی كه مورد  استفاد   ه قرار گيرند  . «

پ- حساسیت و فاصله )زمان انتقال از محل( د  ریافت كنند   ه ها نظیر محل های 
اكوسیستم های  و  ماهی  پرورش  حوضچه های  عمومی،  آشامید  نی  آب 

ارزشمند   جانوری.

ارزیابي پیامد هاي نامطلوب زیست محیطي

اند ازه آتش سوزی و توزیع یا پخش مواد  منتشر شوند ه ناشی از حریق به 
محیط،تعیین كنند ه ی محل نمونه برد اری و تجزیه و تحلیل د ر ارزیابی 

پیامد های نامطلوب زیست محیطی بعد  از آتش سوزی است.

تأثیر آتش سوزي بر کیفیت آب

د ینامیك  د ر  تغییر  نیز موجب  و  آب  كیفیت  باعث كاهش  آتش سوزی 
جریانات اكوسیستم آبی مـی شـود  و زمانی كه بالفاصله بعد  از آتش سوزی 
بارند گی شد ید  رخ د هد ، بیشترین اثرات خود  را بر جای می گذارد  و باعث 
خاك  فرسایش  خاك،  ساختار  د ر  تغییر  گیاهی،  پوشش  رفتن  بین  از 
می گرد د.  همچنین روان آب رسوبات و آلود گی های ناشی از برجا ماند ن 
واقعه آتش سوزی را حمل می كند  و موجب تغییر د ر كیفیت آب آشامید نی 

و كشاورزی مـی شـود .
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وسعت  اند ازه  چون،  عواملی  به  آب  كیفیت  بر  آتش  اثر گذاری  شد ت 
آتش سوزی، نوع پوشش گیاهی، ساختار خاك، فرسایش، جغرافیای منطقه، 
وسعت حوضه آبریز و د وره زمانی بین آخرین رخد اد  آتش سوزی و بارش 

باران بستگی د ارد .
آتش سوزی های وسیع و با شد ت باال باعث از بین رفتن پوشش زمین، حوزه 
آبریز و تغییر د ر هید رولوژی و همچنین تغییر د ر ساختار خاك و فرسایش 
خاك می گرد د . با ورود  آلود گی و رسوبات ناشی از آتش سوزی، اثرات منفی 
بر روی زنجیره غذایی ایجاد  شد ه، و به باال رفتن د رجه حرارت آب و از بین 
رفتن زیستگاه ها منجر مـی شـود . ورود  تركیبات آالیند ه د ر آب، موجب 
افزایش د مای آب وكاهش میزان اكسیژن د ر آب شد ه كه باعث مرگ و میر 

آبزیان می گرد د .

شكل 3: تأثير احتمالی آتش سوزی بر حوزه ی آب خيز

نقش ایمنی ومد یریت حریق د ر کاهش میزان آالیند ه ها و صرفه جوئی د ر منابع

ایمني از حریق د ر ساختمان به كمك تحقیق، طراحي و مد یریت میسر 
مي گرد د . د امنه مطالعاتي آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته هاي 
گوناگون است و عــالوه بـر علـوم فنـي و تجـربي د ر صـنعت سـاختمــان، 
از علـوم اد اري، روان شناسي، جامعه شناسي و د انش هاي مشابه نیز استفاد ه

 مي شود  كه هر یك به نحوي و اند ازه اي د ر آن سهیم هستند . 
از آنجا كه براي د ستیابي به ایمني از حریق مي توان از سه راه:
1- شناخت علل حریق و كوشش براي جلوگیري از بروز آن

 2- شناسائي د الیل رشد  و گسترش حریق و كوشش براي مصون و محفوظ 
ماند ن د ر مقابل آن

 3- یاد گیري مهار حریق و كوشش براي كنترل و خاموش نمود ن آتش سوزي
 اقد ام كرد

 د ر عمل، با علم و آگاهي به اینکه حریق ها چگونه بروز مي كنند ، چطور 
گسترش مي یابند  و به چه نحوي مي توان آنها را كنترل و خاموش نمود ،  
باید  از طریق انجام برنامه ریزی هایی جد اگانه براي فراهم نمود ن ایمني اقد ام 
شود  تا بر اساس آنچه اشاره شد ، هم از طریق ممانعت از بروز حریق، و هم با 
كنترل و جلوگیری از گسترش آتش، د ر جهت حفظ منابع مالی و انرژی و 

كاهش جد ی آالیند ه های زیست محیطی گام های بلند ی برد اشت.

حفاظت د ر برابر حریق

قابلیت یك طرح حفاظت از ساختمان ها د ر برابر حریق جهت حفظ د ارایی 

و جان ساكنین و مقاومت بنا تا زمان طوالنی تر د ر هنگام حریق و همینطور 
مرد م و ساختمان های مجاور از اهمیت خاصی برخورد ار است. طرح حفاظت 

از ساختمان د ربرابر آتش سوزی برای نیل به اهد اف زیر انجام مـی شـود :
محافظت مالی، به وسيله اجزای سازه ای مقاوم د ربرابرآتش وایجاد  زمان  «

مقاومت بيشتر جهت جلوگيری ازریزش ساختار و نتيجتاً محد ود  ساختن آتش.
ایمنی جانی، از طریق محد ود  ساختن د ود  و كاهش آسيب به افراد  همراه  «

با د ر نظر گرفتن محل هایی د رون ساختمان كه ساكنين بتوانند  از آن به عنوان 
پناهگاه استفاد ه كنند .

ایجاد  زمان الزم جهت رسيد ن نيروهای امد اد ی و آتش نشانی به محل. «
از گسترش و  با وسایل موجود   به طور اساسی  برابر حریق  حفاظت د ر 
پیشروی آتش به ساختمان های مجاور، پیشگیری نمود ه و از آغاز یك حریق 
بزرگتر جلوگیری می كند . محافظت از ساختمان ها و صنایع د ر برابر حریق را 
مي توان به د و روش فعال )Active( و غیرفعال)Passive( تقسیم بند ی كرد  
كه روش هاي فعال و غیرفعال تکمیل كنند ه یکد یگر د ر هنگام آتش سوزي 

مي باشند .

)Active( سیستم محافظت فعال 

آن د سته از وسایل حفاظتی و سیستم های نصب شد ه ای هستند  كه د ر 
هنگام آتش سوزی فعال شد ه و متعاقب ارسال یك پیام هشد ار د هند ه توسط 
شبکه های تشخیص و اعالم حریق به نوعی توسط افراد  یا سیستم های 

خود كار وارد  عمل شد ه و از گسترش حریق جلوگیری می كنند .
حریق، اطفاء  خود كار  سیستم هاي  یا  حریق  اعالم  سیستم هاي   مانند  

 fire box و روشنائی های اضطراری و تجهیزات اطفاء د ستی.
صرف نظر از وجود  یا فقد ان شبکه های تشخیص و اعالم حریق )محافظت 
فعال( كه ساكنان را به مقابله با آتش فرا می خواند ، طراحی ساختمان باید  
طوری باشد  كه حریق را محد ود  و محصور نماید  كه حفاظت غیر فعال 

مطرح مـی شـود .

)Passive(سیستم محافظت غیرفعال

این نوع محافظت د ر حقیقت، سازه ساختمان، بخش های فرعی و پوشش 
آن را مورد  توجه قرار می د هد  و بهترین ابزار محافظتی د ر كل 
 عمر یك سازه می باشد . از جمله محافظت های غیر فعال شامل
 Fire Duct، Fire Barrier، Fire stop، Fire Protection هستند . مکانیزم 
محافظت غیر فعال قاب سازه ای (Passive Fire Protection)، كه توسط 
بالقوه  استفاد ه از مواد  مقاوم د ر برابر حریق صورت می گیرند  به صورت 
مقاومند  و د ر هنگام حاد ثه با توجه به ضخامت، زمان محافظت بیشتری د ر 

مقابل حریق به ساختمان می د هند .
این تد ابیر محافظتی را می توان تحت سه عنوان طبقه بند ی كرد : الف – 

محافظت سازه ای ب - فضا بند ی ج - محافظت پوششی
 اجراي پوشش ضد حریق بر روي سازه ها به منظور پیشگیري از تخریب 
آنها د ر هنگام آتش سوزي و به د ست آورد ن زمان بیشتر جهت ارائه خد مات 
آتش نشاني می باشد . پوشش هاي ضد حریق براي محافظت از سازه هاي فلزي 
و بتني قابل طراحي و اجرا هستند . حد اقل زمان محافظت از سازه برای تخلیه 
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افراد  و اشیای مهم )مد ت زمان مقاومت( بسته به عوامل زیر بین 30 تا 240 
د قیقه تعیین مـی شـود : شرایط سازه مانند  مشخصات هند سی ساختمان 
)تعد اد  طبقات و وسعت هر طبقه(، شکل آن، نوع كاربري ساختمان، میزان 
جمعیت د ر حال كار و یا ساكن د ر بنا، نوع مصالح اجزای سازه ای و غیر 
سازه ای، فاصله ساختمان از بنا های مجاور، میزان مواد  قابل اشتغال، نوع 
حریق احتمالي، مشخصات تأسیسات مکانیکی و برقی و سیستم های اعالم 
و اطفاء حریق، فاصله از ایستگاه آتش نشاني بستگي د ارد . بررسي پوشش هاي 
ضد حریق مستلزم شناخت آتش و عملکرد  آن بر روي این سازه ها مي باشد .

تأثیر عملیات اطفائي بر پیامد هاي زیست محیطي حریق

 د ر زماني كه حریقي به وقوع مي پیوند د ، آثار زیست محیطی انجام عملیات 
آتش نشانی د ر هریك از مراحل چهارگانه ي یاد  شد ه بد ین شرح قابل توضیح 

مي باشد : 
د ر  د یگر،  عبارت  به  و  گیرد ،  موقع صورت  به  آتش،  اگر خاموش كرد ن 
مرحله ي 1)مرحله ي شروع آتش( اقد ام گرد د ، تنها مولکول هاي ساد ه با 
غلظت كم، انتشار یافته و موجبات آلود گي محیط زیست را فراهم مي آورند .

د ر صورتیکه عملیات اطفاء حریق د ر مرحله ي 2 ) مرحله رشد  آتش( صورت 
گیرد ، عالوه برانتشار مولکول هاي ساد ه ي آالیند ه با غلظت زیاد ، تركیبات 

آلي بسیار پیچید ه اي نیز تولید  مي گرد ند .
د ر مرحله ي 3)مرحله گسترش حریق( مقاد یر زیاد ی تركیبات آلی با وزن 
مولکولی باال د ر غلظت های باال تولید  و منتشر مي شوند  د رحالیکه تولید  
مولکول های ساد ه هنوز هم د ر غلظت های باال وجود  د ارد . د ر این مرحله، 
عملیات اطفائي مناسب، موجب كاهش تولید  این آالیند ه ها شد ه، اما اطفاء 
حریق نامناسب و غیر تخصصي مي تواند  بر پیامد هاي نامطلوب زیست 

محیطي بیفزاید .
د ر مرحله 4)مرحله زوال آتش( مقد ار زیاد ی از مواد  آالیند ه ایجاد  و منتشر 
مـی شـود . اگر اقد امات آتش نشانی قبل از رسید ن به این مرحله انجام نشود ،

آتش سوزی خود  به خود  خاموش مـی شـود . د ر این شرایط كه آتش د ر 
حال خاموش شد ن است، د ر صورتیکه مواد  منتشر شوند ه محفوظ باشند ، 
عملیات آتش نشاني مي تواند  منجر به افزایش خطر انتشار و توزیع مواد  
منتشر شوند ه گشته، امکان تأثیر بسیار شد ید  بر روی محیط زیست وجود  

خواهد  د اشت.

آب باقیماند ه از عملیات اطفاء حریق

بر روی  باقیماند ه  اثرات آالیند ه آب  اطفاء حریق،  اتمام عملیات  از  پس 
از صور زیر نمود  پید ا مي كند : به یکي  آب های سطحی و زیرزمینی، 

كاهش اكسيژن آب )كه د ر اثر شكستن مولكول های آلی موجود  د ر آب  «
باقيماند ه از عمليات اطفائي به وجود  می آید (

آثار فيزیكی نامطلوب، بعنوان مثال آثار سوء سوسپانسيون جامد ات حاصل از  «
حریق بر پوشش بستر رود خانه بر آبشش های ماهی ها و غيره 

مسموميت مستقيم آب «

آالیند ه ها  د رکاهش  اتوماتیک  حریق  واطفاء  اعالم  سیستم های  نقش 

وصرفه جوئی د ر منابع

همانگونه كه د ر توضیح مراحل چهارگانه گسترش حریق و تأثیر عملیات 
اطفائي بر پیامد هاي زیست محیطي حریق د ر هر یك از مراحل، اشاره شد ، 
د ر صورتي كه سیستم اعالم حریق مناسب و كارآمد  د ر محل نصب بود ه و 
آتش سوزي را د ر اسرع وقت گزارش نماید ، آتش مي تواند  قبل از اینکه به 
مرحله ي رشد  برسد ، اطفاء گشته و از تد اوم تولید  محصوالت حریق و آثار 

زیان بار زیست محیطي جلوگیري به عمل آید .
از طرف د یگر، وجود  سیستم اطفائي مناسب نیز مي تواند  به محض كشف 
حریق، با خاموش كرد ن به موقع آتش، هم از تلفات و آسیب هاي بیشتر به 
اموال و انفس جلوگیري كرد ه و هم از آسیب پذیري طبیعت به د لیل تولید  

آالیند ه هاي زیست محیطي خطرناك بکاهد .
اما این نکته را نیز باید  د ر نظر د اشت كه این هر د و، یعني هم سیستم اعالم 
حریق مناسب و كارا و هم سیستم اطفاء حریق اتوماتیك، هر یك چه به 
صورت مجزا و چه به صورت تركیبي، نقش مؤثري د ر كاهش چشمگیر 

مصرف آب د ر عملیات اطفائي ایفا مي كنند .

سیستم اتوماتیک اطفاء حریق آبي

و  حریق  اطفاء  د ر  اسپرینکلر ها  موثر  نقش  بیانگر  اخیر  سال  صد   آمار 
پیشگیري از خسارات فراوان مي باشد . براساس ارزیابي اتحاد یه بازرگاني 
صنایع سیستم ها و تجهیزات اطفاء حریق آلمان )bvfa(، د ر %89 كلیه 
موارد ي كه اسپرینکلرها مورد  استفاد ه قرار گرفته اند ، تنها 5 یا تعد اد  كمتري 
از اسپرینکلرها توانسته اند  آتش را خاموش كنند . د ر %6 موارد ، 10 عد د  
اسپرینکلر براي اطفاء حریق كفایت كرد ه، و تنها %5 كل آتش سوزي ها 

منجر به عمل نمود ن بیش از 20 اسپرینکلر شد ه اند .
آمار پانزد ه ساله اخیر انگلستان از آتش سوزی های ساختمان های مسکونی 

مجهز به سیستم اسپرینکلر نیز حاكی از واقعیات زیر است:
حذف تلفات انسانی «
كاهش 80 د رصد ی صد مات انسانی «
كاهش 80 د رصد ی خسارات مالی «
كاهش 95 د رصد ی مصرف آب آتش نشانی «

از  استفاد ه  با  می توان  نیز  را  آب  مصرف  كاهش  همین  د یگر،  سوی  از 
د اد . كاهش   10% به  مجد د اً   ،Water Mist حریق  اطفاء  سیستم های 
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آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا( 
خیابان ناهید شــرقی، پالك 20

تلفن: 021-22047977
فکس: 021-89776665

Email: info@nejatimendp.com
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