
 
 

 بیمارستان های  تاب آور در آتش سوزی مطالعه موردی استفاده از رنگ منبسط شونده ضد حریق

 نویسندگان

1دکنر علی عماری  

2مهندس الهام موحد  

 چکیده 

هی باضذ ،هٌظَر اس  - پذافٌذ غیزعاهل - واىهمزرات هلی ساخت 12هبحج بیوارستاى ّای تاب آٍر در آتص سَسی لابل طزح در 

ساسی ٍ ضزٍری هزدم ، عاهل در ایي هبحج حفظ جاى ٍ هال اًساى در بزابز حَادث ، تْذیذات ٍ استوزار فعالیت ّای اغیزپذافٌذ 

ّا بز هبٌای ًَع کاربزی آى،  ساختواى ،هبحجدر ایي ، باضذ ْذاضت ٍ اهٌیت هیتاهیي ًیاسّای حیاتی هزدم اس جولِ ب تضویي تذاٍم

بٌذی  ت بٌا ٍ تعذاد طبمات بِ پٌج گزٍُ اّویتی تمسین، ارسش سزهایِ ّای داخل آى ، هساحتعذاد ساکٌیي یا ضاغالى درٍى ساختواى

ساختواى ّای با اّویت ؛ 2تختخَاب در گزٍُ  555در چْار گزٍُ اٍل لزار دارًذ ؛ بیوارستاى ّای با بیص اس هی ضًَذ کِ بیوارستاًْا 

 255الی  55بیوارستاى ّای   -سیاد  ؛  ساختواى ّایی با درجِ اّویت بسیار1تختخَاب در گزٍُ  555الی  255بیوارستاى ّای  -ٍیژُ 

ّای  اىساختو؛4ر گزٍُد تخت 55ّای تا ظزفیت  ّا ٍ کلیٌیک بیوارستاى -ختواى ّایی با درجِ اّویت سیادسا؛ 3تختخَاب در گزٍُ 

 بزای تبذیل  بایستی هذادرساًی بیوارستاى ّا در حَادث،ٍ ا با تَجِ بِ هَارد هذکَر.هی ضًَذبٌذی  ِطبم –ا درجِ اّویت هتَسط ب

کوتز در هعزض خطز َد کِ در همابل بحزاى ّا ٍ حَادث، فضای اهي بِ فضایی اطالق هی ض -بِ فضای اهي الذام ضَد بیوارستاى ّا 

ّای تبذیل بیوارستاى ّا بِ فضای اهي کاریکی اس راّ -ی ٍ هماٍهت بیطتزی بزخَردار باضذسایز فضاّا اس ایوٌلزار گزفتِ ًٍسبت بِ 

، استفادُ اس رًگ هٌبسط پذیزفتِاًجام   کِ بِ صَرت هطالعات هیذاًی تحمیكباضذ، لذا در ایي  استفادُ اس پَضص ّای ضذ حزیك هی

 ا          سزعت ٍ سَْلت در اجز -1اضغال ضذُ کن فضای -2هشایای ایي پَضص ّواًٌذ  بِ دلیل   ضًَذُ ضذ حزیك بزای بیوارستاًْا

، پیطٌْاد جٌبِ التصادی -7ایوٌی ٍ بْذاضت -6سَْلت در تزهین -5 هماٍهت در همابل سایص ٍ فزسایص  -4سبک بَدى-3

 پزداسد. ٍ بِ بحج ٍ بزرسی در ایي خصَظ هیگزدد  هی

 پذافٌذ غیز عاهل، فضای اهي، ضذ حزیك ،تاب آٍرکلوات کلیذی : 

                                                           
 ،  dr.amar91@gmail.cm   ،05122421050تان الغذیر شهرستان ابهر ،سیس بیماررئ ی، متخصص جراحی عمًمی ،دکتر علی عمار1
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شبکٍ بهذاشت ي درمان  کارشىاس ساختمان دفتر فىی -داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ قسيیه ، داوشکذٌ عمران ي وقشٍ برداری، سازٌ  -عمرانمهىذس الهام مًحذ داوشجًی دکترای  

 movahhed.e13@gmail.com  ،05125423550ابهر ، شهرستان بیمارستان الغذیر  ي 
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