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   FRAMEها و مراکز اقامتی به روش ارزیابی ریسک حریق در هتل

 (ستاره منتخب مشهد چهارهای مطالعه موردی هتل)

 3مهناز نصرآبادی ،2سعید گیوه چی ،1میثم رضائی

 

 چکیده

 برای را ناگواری محیطی زیست و مالی جانی، پیامدهای که است حوادثی از یکی حریق مقدمه:

. شوندمی حادثه این قربانی بیشماری افراد مختلف جوامع در ساله همه و دارد دنبال به جوامع

 مسافران از زیادی تعداد حضور شاهد ساله همه مذهبی شهر یک کالن به عنوان مشهد شهر

-می دارا کشور در را نخست رتبه اقامتی مراکز و هاهتل تعداد لحاظ از دلیل همین به و باشدمی

 . باشد

 تعدادی حریق ریسک ارزیابی ای توصیفی و جهتپژوهش به صورت مشاهده این روش بررسی:

ارزیابی مهندسی ریسک حریق  روش از استفاده با شهر مشهد منتخب ستاره چهار هایهتل از

FRAME)) چک و تقسیم مطالعاتی واحدهای به ساختمان ابتدا روش این در. گرفت انجام 

 نرم شد، سپس اطالعات وارد تکمیل جداگانه به طور واحد هر برای اطالعات آوری جمع لیست

 . گردید محاسبه جداگانه به طور واحد هر ریسک ارزیابی نتایج و Excel افزار

های در هتل دهد که مهمترین و باالترین مقدار ریسک حریقنتایج مطالعه نشان می ها:یافته

ترین باشد و همچنین مهمترین و پر ریسکمشهد مربوط به ریسک برآورد شده برای افراد می

ها از نظر بروز حریق طبقات زیرزمین بوده که معموالً واحدهای تاسیسات، انبار، قسمت هتل

 الندری در آن قرار دارد.

های برای کاهش ریسک حریق هتلهای راهکار پیشنهادی با بررسی نتایج ارزیابی نتیجه گیری:

های سازمان نظام چهار ستاره شهر مشهد اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و آیین نامه

باشد. همچنین به دلیل باال بودن ریسک حریق در طبقات منفی مهندسی و آتش نشانی می

 باشد.ها در نظر گرفتن اقدامات خاص کنترلی جهت کاهش ریسک الزامی میهتل
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هقدهه 

ثقس اظ ا٘مالة غٙقتی ٔسبئُ ٔطثٛط ثٝ ایٕٙی، ثٟساضت ٚ 

ٔحیظ ظیست زض غٙبیـ إٞیت ضٚظافعٚ٘ی یبفت. زض ایٗ ٔیبٖ

ٔطتجظ ثب پیطٍیطی ٚ ٔمبثّٝ ثب آٖ تٛرٝ آتص سٛظی ٚ ٔسبئُ 

ظیبزی ضا ثٝ ذٛز ٔقغٛف زاضتٝ است. اظ اٚاسظ لطٖ ٘ٛظزٞٓ 

ٚ  فّٓ حفبؽت زض ثطاثط حطیك ثب ٞسف پیطٍیطی اظ ٚلٛؿ حطیك

ٞبی ٘بضی اظ آٖ ٚاضز غٙبیـ ٔرتّف ٔحسٚز سبذتٗ ذسبضت

ٞبی اظ پبیبٖ رًٙ رٟب٘ی زْٚ، پیططفت . ثقس(1-2) ضس

ٞبی ٝ تسٚیٗ استب٘ساضزٞب ٚ آییٗ ٘بٔٝیٙچطٍٕیطی زض ظٔ

ٞب زض اثتسا پس اظ ارطایی ٔطثٛط ثٝ حطیك ایزبز ضس. ایٗ ضٚش

ثٝ ٔٛضز ٚلٛؿ حٛازث ٚ ثٝ ٔٙؾٛض پیطٍیطی اظ ٚلٛؿ حٛازث ٔطب

زٞس وٝ تٙس، زض حبِیىٝ ٔغبِقبت ٘طبٖ ٔیٌطفتٛرٝ لطاض ٔی

ایٗ . ثط(3) زٞٙسٞبی ثعضي ثطای اِٚیٗ ثبض ضخ ٔیاوخط حطیك

ٞبی ٔحتُٕ ٚ وٛضص زض رٟت وبٞص اسبس پیص ثیٙی حطیك

ٔسٞبی احتٕبِی ٞب ٚ ٘یع وبستٗ اظ ضست پیباحتٕبَ ٚلٛؿ آٖ

تب  75زٞٙس وٝ لطیت ییبثس. آٔبضٞب ٘طبٖ ٔإٞیت ثٝ سعایی ٔی

ٚ پیطٍیطی ٞستٙس. ٞب لبثُ پیص ثیٙی آتص سٛظیزضغس  80

السأبت فٙی ٚ ٞبی ٔٙبست اضظیبثی ضیسه، ثٝ وبضٌیطی ضٚش

حتٕبَ ٚلٛؿ ٚ ٔسیطیتی الظْ رٟت وٙتطَ یب ثٝ حسالُ ضسب٘سٖ ا

ٞبی ٔرتّف ٘بضی اظ حطیك تٛا٘س، ذسبضتٞب ٔیوبٞص احطات آٖ

تٛاٖ ثب . ٕٞچٙیٗ ٔی(4) لبثُ تٛرٟی وبٞص زٞس ضا ثٝ ٔیعاٖ

استفبزٜ اظ اضظیبثی ضیسه حطیك ٟٕٔتطیٗ فُّ ثطٚظ حطیك زض 

ٛیت ٔطرع ٕ٘ٛز ٚ سپس السأبت سبذتٕبٖ ضا ثطاسبس اِٚ

 وٙتطِی ضا ٔتٙبست ثب إٞیت ٞط یه اظ فُّ ا٘زبْ زاز ٚ ثسیٗ

ٞبی ٘ػت، حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضی عطیك ثٝ ٔیعاٖ لبثُ تٛرٟی ٞعیٙٝ

ٚ ٕٞٛاضٜ ایٗ حفبؽت زض ثطاثط حطیك ضا وبٞص زازٞبی سیستٓ

. (5-6) ٞب ضا زض حبِت آٔبزٜ ثبش لطاض زازسیستٓ

ٖ یه والٖ ضٟط ٔصٞجی ثب زاضتٗ فٙٛاٝ ضٟط ٔطٟس ث

حضٛض تقساز  رٕقیت حسٚز سٝ ٔیّیٖٛ ٘فط ٕٞٝ سبِٝ ضبٞس

ثبضس ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اظ حیج تقساز ظیبزی اظ ٔسبفطاٖ ٔی

ثبضس. تی ضتجٝ ٘رست ضا زض وطٛض زاضا ٔیٞب ٚ ٔطاوع البٔٞتُ

ثبضس وٝ اظ ٞتُ زض ایٗ ضٟط ٔٛرٛز ٔی 174سٚز ىٝ حثغٛضی

-پٙذ ستبضٜ ٔیٞتُ  9ستبضٜ ٚ  چٟبضٞتُ  20ایٗ تقساز حسٚز 

ثی ضیسه . زض ایٗ پژٚٞص ٔٛضز ٘ؾط است وٝ اضظیب(7) ثبضس

ستبضٜ ٔٙترت ا٘زبْ پصیطز.  4ٞبی حطیك ثطای تقسازی اظ ٞتُ

ٞب ٔطرع آٖ ٟٕٔتطیٗ فُّ ثطٚظ حطیك زض ٞتُتب ثب استفبزٜ اظ 

چٙیٗ . ٕٞضسٜ ٚ ضیسه ٞطیه اظ ایٗ فٛأُ ٔطرع ٌطزز

ٞب ٔغبثك ثب استب٘ساضزٞبی ٕٔىٗ است تقسازی اظ ایٗ ٞتُ

پیطٍیطی اظ حطیك سبذتٝ ٘طسٜ است ٚ یب زض ٌصض ظٔبٖ زچبض 

ثی ثٝ اضظیب FRAME٘مبیػی ضسٜ ثبضٙس وٝ ثب استفبزٜ اظ ضٚش 

ضٛز. ٞطیه اظ ایٗ ٔٛاضز پطزاذتٝ ٔی

روش بزرسی

ظ ضٚش ، اوٝ ثػٛضت ٔمغقی ا٘زبْ ٌطفتزض ایٗ ٔغبِقٝ 

FRAME  وٝ یه ضٚش وٕی رٟت اضظیبثی ضیسه حطیك

زض  FRAMEضٚش ثبضس، استفبزٜ ضسٜ است. ٔعیت اغّی  ٔی

ایٗ است وٝ ضیسه حطیك ضا ثطای سٝ حبِت ٔرتّف یقٙی ثطای 

 ثطای ٕٞچٙیٗ ٚ (R1) افطاز ،(R)سبذتٕبٖ ٚ ٔحتٛیبت آٟ٘ب 

ٔحبسجٝ ثٝ عٛض رساٌب٘ٝ  (R2) ٞبی زاذُ سبذتٕبٖ فقبِیت

حفبؽت  بٖوٙس. ایٗ ضٚش اثعاضی ثطای وٕه ثٝ ٟٔٙسس ٔی

حطیك رٟت تقطیف ٔفٟٛٔی ٔٙبست ٚ ٔمطٖٚ ثٝ غطفٝ ثطای 

تٛاٖ ثٝ  ثبضس. ایٗ ضٚش ضا ٔی ٞبی رسیس یب ٔٛرٛز ٔی سبذتٕبٖ

ٞبی ٔٛرٛز ٚ  ٞبی حطیك زض ٚضقیت آسب٘ی ثطای اضظیبثی ضیسه

ثبضٙس  یٞبی ٔرتّف زاضای وبضآیی الظْ ٔ زضن ایٙىٝ آیب عطاحی

یه اضظیبثی سیستٕبتیه اظ زض ایٗ ضٚش  یب ٘ٝ، استفبزٜ ٕ٘ٛز.

ضٛز ٚ ٘تیزٝ ٟ٘بیی  فبوتٛضٞبی تأحیطٌصاض فٕسٜ زازٜ ٔی

ٞبی ٔخجت ٚ ٔٙفی ٔطتجظ  ای ثب تٛغیف ٔفػُ اظ رٙجٝ ٔزٕٛفٝ

ثٝ  تٛاٖاظ زیٍط ٔعایبی ایٗ ضٚش ٔیثب ضیسه حطیك ذٛاٞس ثٛز. 

ٜ ٚ ٞعیٙٝ وٓ ارطای آٖ اضبضٜ زلت، لبثّیت ارطا زض ظٔبٖ وٛتب

 .(8) وطز

ثٝ  FRAMEٔطاحُ اِٚیٝ ثطای اضظیبثی ضیسه ثٝ ضٚش 

 (: 1ثبضس ) ضىُ ضطح شیُ ٔی

ٞبی ٔغبِقبتی تمسیٓ ثٙسی سبذتٕبٖ ثٝ ٚاحس -1

آٚضی اعالفبت تٟیٝ چه ِیست رٟت رٕـ -2
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 جمع آوری اطالعات  -3

 Excelه محاسباتي در نرم افزار تهيه بست -4

بعد از اینکه مطابق مراحل قبل، ریسک بالقوه، سطح پذیرش 

های مختلف محاسبه شد در این و سطح حفاظت برای واحد

مرحله با استفاده از رابطه زیر، سطح ریسک برای ساختمان و 

شود.ها به طور جداگانه برآورد ميمحتویات، افراد و فعاليت

P سطح ریسک بالقوه :

A  سطح پذیرش ریسک :        

D   سطح حفاظت :

بعد از برآورد سطح ریسک تصميم گيری در خصوص 

 : د نياز به شرح ذیل صورت مي پذیرداقدامات کنترلي مور

م حفاظتي با : سيست1کمتر از  الف( مقدار ریسک اوليه

نشاني، های آتشابزارهای دستي اطفاء حریق از قبيل کپسول

نشاني نشاني که با مداخله مأموران آتشایستگاه شيلنگ آتش

مداخله  تأمين آب به اندازه کافي به همراه .شودحمایت مي

باشد. نشاني عمومي الزم ميتشکيالت آتش

های حفاظتي سيستم :6/1تا  1از   ب( مقدار ریسک اوليه

اتوماتيک تشخيص حریق برای ایجاد هشدار و پاسخ سریع 

باشد. نشاني و تأمين آب به اندازه کافي، الزم ميمأموران آتش

بعضي اقدامات حفاظت اضافي جهت ایجاد حفاظت افراد و 

 باشد.ها الزم ميفعاليت

: سيستم حفاظتي 5/4تا  6/1از   ج( مقدار ریسک اوليه

باشد، الزم  7/2بيشتر از   . اگر ریسک اوليهباشدپاش ميآب

است که قابليت اعتماد سيستم تأمين آب افزایش یابد. در 

بيشتر موارد برای حفاظت افراد نيازی به اقدامات اضافي 

ها به اقدامات باشد اما ممکن است برای حفاظت فعاليتنمي

 بيشتر نياز باشد.

رسد که : بعيد به نظر مي5/4بيشتر از   د( مقدار ریسک اوليه

پاش فراهم شود و الزم است ایمني کافي توسط سيستم آب

(. 8) مقدار ریسک با اقدامات پيشگيرانه کاهش یابد

FRAMEبه روش  قیحر سکیر يابیفلوچارت مراحل انجام ارز: 1شکل 

DA

P
R




واحد مورد مطالعهمشخص کردن   

جمع آوری اطالعات مورد نياز 

 محاسبه: محاسبه: محاسبه:

فاکتور زمان تخليه

فاکتور ارزش

فاکتور فراگيری

فاکتور بستگي

فاکتور فعاليت

فاکتور بار حریق

فاکتور گسترش حریق

فاکتور سطح

فاکتور ارتفاع

فاکتور تأمين آبدسترسيفاکتور 

فاکتور حفاظت نرمال

فاکتور حفاظت ویژه

فاکتور رهایي افراد از خطر

فاکتور مقاومت ساختمان در برابر حریق

محاسبه سطح ریسک بالقوه 

فاکتور رهایي اموال از خطر

محاسبه سطح حفاظت

محاسبه سطح ریسک حریق

محاسبه سطح پذیرش ریسکفاکتور تهویه
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  اضظیبثی:ٔقطفی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛضز 

ٞتُ آپبضتٕبٖ،  313ٞتُ،  174ضٟط ٔطٟس ثب زاضا ثٛزٖ 

ٔٙعَ ضرػی زاضای ٔزٛظ، ثیطتطیٗ  516ٟٕٔب٘پصیط ٚ  367

ٜ است ٚ ٕٞٝ سبِٝ ٔطاوع البٔتی زض وطٛض ضا زض ذٛز ربی زاز

ثبضس. ٔسبفط ٚ ٌطزضٍط اظ سطاسط ز٘یب ٔیٞب ٘فط پصیطایی ٔیّیٖٛ

 20ٞتُ پٙذ ستبضٜ،  9ساز ٞتُ ٔٛرٛز زض ضٟط تق 174اظ تقساز 

 47ستبضٜ ٚ  ٞتُ زٚ 45ٞتُ سٝ ستبضٜ،   53ٞتُ چٟبض ستبضٜ، 

-. زض ایٗ تحمیك تقسازی اظ ٞتُ(5) ثبضسٞتُ یه ستبضٜ ٔی

فٙٛاٖ ربٔقٝ ٞسف ٔٛضز ٘ؾط لطاض ٝ ٞبی چٟبض ستبضٜ ضٟط ث

 ٞب ا٘زبْ پصیطفتٝ است. ٌطفتٝ است ٚ اضظیبثی ضیسه ثطای آٖ

ضٟط ٔطٟس زض ٞب ٚ ٔطاوع البٔتی اوخط ٞتُ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ

ثبضس ثٙبثطایٗ زض ٞبی ٔزبٚض آٖ ٔی٘عزیىی حطْ ٚ ذیبثبٖ

ٝ ظ حطْ ثفبغّٝ ا ٞبی ٔٛضز اضظیبثی سقی ضس،ا٘تربة ٞتُ

یه ثٙبثطایٗ  .ٌیطزٞبی ا٘تربة ٔس٘ؾط لطاض فٙٛاٖ یىی اظ ٔالن

ٞتُ زض ٔٙغمٝ حبٔٗ ٔطٟس ٚ زض ٘عزیىی حطْ زض ذیبثبٖ أبْ 

زض ٘عزیىتطیٗ فبغّٝ ثٝ حطْ ٔغٟط ا٘تربة ضسٜ وٝ ثب ٘بْ ضضب 

C زض  زیٍط، ٞتُ زض ایٗ تحمیك ٘تبیذ آٖ ٔطرع ضسٜ است

فبغّٝ وٕی زٚضتط اظ حطْ زض ٔٙغمٝ ٞطت ضٟطزاضی ٚ زض 

ایٗ  زض Bوٝ ثب ٘بْ ٞتُ  ذیبثبٖ پبسساضاٖ ٚالـ ضسٜ است

ثب فبغّٝ ٘سجتبً ظیبز اظ حطْ ٚ زض  Aٚ ٞتُ  تحمیك ٔطرع ضسٜ

است. ٔالن  ضٟطزاضی زض ثّٛاض پیطٚظی ٚالـ ضسٜ 9ٔٙغمٝ 

بؿ اظ سغح ظٔیٗ ٞب تقساز عجمبت یب اضتفثقسی زض ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ

عجمٝ ٚ  4ثب اضتفبؿ وٓ زاضای  Aىٝ ٞتُ عٛضیٝ ثٛزٜ است،  ث

عجمٝ ٚ  8تفبؿ ٔتٛسظ زاضای ثب اض Bٔتط، ٞتُ  14اضتفبؿ حسٚز 

ٔتط زاضای چٟبضزٜ عجمٝ  36ثب اضتفبؿ  C ٔتط ٚ ٞتُ 20اضتفبؿ 

 ثبضس. ( ٔی10تب ٔخجت 3)ٔٙفی 

اضظیبثی ٞبی ٔٛضز ٘ؾط رٟت ثقس اظ ٔطرع ضسٖ ٞتُ

مُ زض ٞب ثٝ فٙٛاٖ یه ٚاحس ٔستضیسه، ٞطیه اظ عجمبت ٞتُ

ٞط ٚاحس  رٕـ آٚضی اعالفبت ثطای٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ ٚ پطسطٙبٔٝ 

ثغٛض رساٌب٘ٝ تىٕیُ ٌطزیسٜ ٚ زض ٟ٘بیت ایٗ اعالفبت ثطای ٞط 

ٚاحس  ثغٛض رساٌب٘ٝ زض زاذُ ٘طْ افعاض ٚاضز ضسٜ است ٚ اضظیبثی 

ضیسه زض سٝ حبِت ثطای سبذتٕبٖ ٚ ٔحتٛیبت آٖ، ثطای افطاز 

ٞب تٛسظ ٘طْ افعاض ثطآٚضز ضسٜ است. رٟت قبِیتٚ ثطای ف

زست آٔسٜ ثطای ٞط ٞتُ، ٕ٘ٛزاض ٝ سِٟٛت زض ثطضسی ٘تبیذ ث

 ٔطثٛط ثٝ ٘تبیذ ثسست آٔسٜ ٘یع تطسیٓ ضسٜ است.  

 هایافته

 A:٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ثطآٚضز ضسٜ ٞتُ 

ٔطثـ ثٛزٜ وٝ زاضای چٟبض ٔتط 6125ایٗ ٞتُ زاضای ظیطثٙبی 

ثبضس. عجمٝ ٔٙفی یه ضبُٔ پبضویًٙ، تبسیسبت، عجمٝ ٔی

ضبُٔ الثی، ضستٛضاٖ، ال٘سضی ٚ ا٘جبض ثٛزٜ، عجمٝ ٕٞىف 

ضس ٚ زض عجمبت ثبٞبی ٔسیطیت ٔیآضپعذب٘ٝ، وبفی ضبح ٚ اتبق

 ٞبی ٞتُ لطاض ٌطفتٝ است.اَٚ ٚ زْٚ ٞٓ اتبق

٘تبیذ اضظیبثی ضیسه حطیك ا٘زبْ ضسٜ ثطای ٞطوساْ اظ 

ثٝ تفىیه آٚضزٜ ضسٜ  4ٚاحسٞب زض رساَٚ ضٕبضٜ یه اِی 

سبذتٕبٖ ٚ زست آٔسٜ رٟت ٝ ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ضیسه ث ،است

( ٚ رٟت 2فطاز )ٕ٘ٛزاض (، رٟت ا1ٔحتٛیبت آٖ )ٕ٘ٛزاض 

 تطسیٓ ٌطزیسٜ است. (3 ٞب )ٕ٘ٛزاضفقبِیت
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 A : نتایج ارزیابی ریسک هتل1جدول 

 زیابیرواحد ا سطح ریسک ساختمان و محتویات افراد فعالیت ها

 Pریسک بالقوه  22/2 22/2 76/1

 واحد یک )طبقه منفی یک(

 Aسطح پذیرش  88/6 25/6 76/6

 Dسطح حفاظت  86/6 15/1 11/6

62/5 

 

 Rمقدار ریسک  19/2 62/5

 Pریسک بالقوه  11/1 61/1 16/6

 واحد دو )طبقه همکف(
 Aسطح پذیرش  26/1 16/6 66/1

 Dسطح حفاظت  66/1 97/1 68/1

 Rمقدار ریسک  29/6 85/6 29/6

 Pریسک بالقوه  51/1 91/1 21/1

 )طبقه اول( واحد سه

 Aسطح پذیرش  21/1 11/6 26/1

 Dسطح حفاظت  66/1 97/1 29/1

77/6 12/1 76/6 

 

 Rمقدار ریسک 

 Pریسک بالقوه  75/1 69/1 92/1

 )طبقه دوم( واحد چهار
 Aسطح پذیرش  26/1 16/6 26/1

 Dسطح حفاظت  66/1 97/1 29/1

  Rمقدار ریسک  86/6 55/1 66/6

 

 

 

 

 

 

 جهت ساختمان و محتویات آن Aنتایج ارزیابی ریسک هتل  :1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت افراد  Aنتایج ارزیابی ریسک هتل  :2 نمودار
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 هاجهت فعالیت Aنتایج ارزیابی ریسک هتل  :5نمودار 

 

 :Bنتایج ارزیابی ریسک برآورد شده هتل 

مترمربع مساحت بوده  17666این هتل در مجموع دارای  

 اخته شده است. طبقه منفی دو شاملطبقه س 8که در 

تاسیسات، استخر، انبار و الندری بوده و در طبقه منفی یک 

کف هم مجموعه تاالرها و سالن آمفی تئاتر قرار دارد. طبقه هم

باشد. از های اداری و مدیریت میشامل البی، کافی شاپ، اتاق

 های هتل قرار داشته و در طبقه پنجم طبقه اول تا چهارم اتاق

 نیز رستوران واقع شده است.  

نتایج ارزیابی ریسک حریق انجام شده برای هرکدام از 

به تفکیک آورده شده است  12الی  2واحدها در جداول شماره 

دست آمده جهت ساختمان و ه همچنین نتایج ریسک ب

( و جهت 2افراد )نمودار  (، جهت9 مودارمحتویات آن )ن

نیز جهت سهولت بررسی ترسیم گردیده  (7 ها )نمودارفعالیت

 است. 
 

 

 

 

 

 

 

 جهت ساختمان و محتویات B: نتایج ارزیابی ریسک هتل 9نمودار 
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 B: نتایج ارزیابی ریسک هتل 2جدول 

 زیابیرواحد ا سطح ریسک ساختمان و محتویات افراد هافعالیت 

 Pریسک بالقوه  82/2 99/2 12/2

 واحد یک )طبقه منفی دو(

 Aسطح پذیرش  62/6 96/6 26/6

 Dسطح حفاظت  16/2 96/1 28/2

82/1 58/9 62/1 

 

 Rمقدار ریسک 

 Pریسک بالقوه  12/1 76/1 66/1

 واحد دو )طبقه منفی یک(

 Aسطح پذیرش  16/6 76/6 66/1

 Dسطح حفاظت  22/2 55/1 69/5

27/6 11/2 17/6 

 

 Rمقدار ریسک  

 Pریسک بالقوه  11/1 69/1 69/1

 واحد سه )طبقه همکف(

 Aسطح پذیرش  26/1 16/6 66/1

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

26/6 68/6 99/6 

 

 Rمقدار ریسک 

 Pریسک بالقوه  67/1 58/1 12/6

 )طبقه اول(واحد چهار 

 Aسطح پذیرش  29/1 19/6 26/1

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

56/6 66/1 58/6 

 

  Rمقدار ریسک 

 Pریسک بالقوه   26/1 26/1 62/1

 واحد پنج )طبقه دوم(

 Aسطح پذیرش  18/1 88/6 26/1

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

92/6 16/1 92/6 

 

  Rمقدار ریسک  

 Pریسک بالقوه   21/1 71/1 12/1

 واحد شش )طبقه سوم(
 Aسطح پذیرش  16/1 86/6 26/1

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

 Rمقدار ریسک   91/6 26/1 92/6

  Pریسک بالقوه 52/1 71/1 18/1

 واحد هفت )طبقه چهارم(

 Aسطح پذیرش  17/1 87/6 26/1

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

98/6 52/1 22/6 

 

 Rمقدار ریسک  

 Pریسک بالقوه  25/1 76/1 66/1

 واحد هشت ) طبقه پنجم (
 Aسطح پذیرش  29/6 29/6 86/6

 Dسطح حفاظت  22/2 97/1 67/2

 Rمقدار ریسک  66/1 25/9 72/6
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 رٟت افطاز B٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ٞتُ  :5ٕٛزاض ٘

 

 

 

 

 

 

 

 رٟت فقبِیت ٞب B٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ٞتُ : 6ٕ٘ٛزاض 

 

 : C٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ثطآٚضز ضسٜ ٞتُ 

-ٔتطٔطثـ ظیطثٙب ٔی 9000ٛؿ زاضای ایٗ ٞتُ وٝ زض ٔزٕ

اضای زٚ عجمٝ سبذتٝ ضسٜ است. ایٗ ٞتُ ز 14ثبضس اظ 

حبضیٝ ثبضس. سبذتٕبٖ لسیٓ وٝ زض سبذتٕبٖ  لسیٓ ٚ رسیس ٔی

اظ عجمٝ ٔٙفی یه ْ ضضب لطاض زاضز پٙذ عجمٝ ثٛزٜ )ذیبثبٖ أب

( ٚ سبذتٕبٖ رسیس وٝ ثقساً سبذتٝ ضسٜ ٚ ثٝ ٞتُ 3تب ٔخجت 

ثبضس. ( ٔی10عجمٝ )اظ ٔٙفی سٝ تب ٔخجت  14اضبفٝ ضسٜ است 

بذتٕبٖ لسیٓ ٚ رسیس ثٟٓ زض عجمبت ٔٙفی یه ٚ ٕٞىف س

، ا٘جبض ٚ ال٘سضی تبسیسبتٚاحس  3٘س. زض عجمٝ ٔٙفی أتػُ ضسٜ

 ثبضس. عجمٝ ٔٙفی یهً ٔیلطاض زاضتٝ ٚ عجمٝ ٔٙفی زٚ پبضویٙ

ثبضس. زض عجمٝ ٕٞىف ٘یع ٘یع ضبُٔ ضستٛضاٖ ٚ آضپعذب٘ٝ ٔی

ٞبی ازاضی ٚ ٔسیطیت وبفی ضبح، سبِٗ وٙفطا٘س، ٚ اتبق الثی،

زٞٓ  لطاض زاضز. عجمبت اَٚ تب سْٛ سبذتٕبٖ لسیٓ ٚ اَٚ تب

ثبضس. ٘تبیذ اضظیبثی ٞبی ٞتُ ٔی٘یع ضبُٔ اتبق سبذتٕبٖ رسیس

ضیسه حطیك ثغٛض رساٌب٘ٝ ثطای ٞط ٚاحس ٔحبسجٝ ٌطزیس ٚ زض 

زست آٔسٜ رٟت سبذتٕبٖ ٚ ٔحتٛیبت ٝ ٟ٘بیت ٘تبیذ ضیسه ث

 ٞب )ٕ٘ٛزاض( ٚ رٟت فقبِیت8ٕ٘ٛزاض (، رٟت افطاز )7آٖ )ٕ٘ٛزاض 

 (  تطسیٓ ٌطزیسٜ است. 9
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 رٟت سبذتٕبٖ ٚ ٔحتٛیبت آٖ C٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ٞتُ  :7ٕ٘ٛزاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٟت افطاز C: ٘تبیذ اضظیبثی ضیسه ٞتُ 8ٕ٘ٛزاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٟت فقبِیت ٞب  C٘تبیذ اضظیبثی ضیسه حطیك ٞتُ  :9ٕ٘ٛزاض 
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 بحث

نشان  Aهای نتایج ارزیابی ریسک حریق در هتل بررسی

های برآورده شده هد که در طبقه منفی یک کلیه ریسکدمی

باشد که مهمترین می ها باال، افراد و فعالیتبرای ساختمان

 دلیل آن براساس نتایج بدست آمده عبارتند از: 

متحرک  بار ،انبار، الندری و پارکینگدلیل وجود ه الف( ب

 باشد. حریق در این طبقه باال می

ای و پالستیکی در یک ها و نورگیرهای شیشهب( نبود پنجره

سوم فوقانی دیوارها و سقف جهت انجام تهویه طبیعی هوا در 

 این واحد.

ج( وجود منابع حرارتی و لوله کشی گاز و همچنین انجام 

 شکاری در این طبقه.عملیات فرعی مانند جو

حریق اتومات اسپرینکلر و حتی جعبه  د( نبود سیستم اطفاء

و همچنین کافی ( در این طبقه Fire Boxآب آتش نشانی )

 های دستی موجود در این قسمت.نبودن خاموش کننده

طبقه همکف که  پایین ترین ریسک برآورد شده نیز مربوط به

های برآورد شده کلیه ریسکطوریکه ه باشد. بالبی هتل بوده، می

ها از حد استاندارد ختمان و محتویات، افراد و فعالیتبرای سا

که این امر بدلیل نبود بار حریق باال، دسترسی  باشدتر میپایین

های خروج به تعداد کافی به فضای باز از سه جهت و همچنین راه

ا و قانی دیوارهوو وجود سطح زیاد پنجره و نورگیر در یک سوم ف

 باشد.در این واحد میسقف جهت تهویه طبیعی هوا 

های هتل در آن واقع شده در طبقات اول و دوم نیز که اتاق 

است تنها ریسک برآورده شده برای افراد اندکی باال بوده که 

های خروج به تعداد این امر به دلیل حضور زیاد افراد و نبود راه

برآورد شده در این طبقات های و سایر ریسک باشدمناسب می

تویات آن و ریسک مربوط به یعنی ریسک ساختمان و مح

 باشد.ا از حد مجاز کمتر میهفعالیت

های نتایج ارزیابی ریسک حریق در هتل همچنین با بررسی

B ان و محتویات آن، باالترین ریسک برآورد شده برای ساختم

ه شد و علت آن بباها مربوط به طبقه منفی دو میافراد و فعالیت

ارتی زیاد و همچنین دلیل بار متحرک حریق زیاد، منابع حر

ز های فرعی نظیر جوشکاری، ارتفاع منفی زیاد اانجام فعالیت

ورگیرها جهت تهویه ها و نطبقه همکف و کم بودن سطح پنجره

 باشد.طبیعی هوا می

ک برآورد شده برای افراد باال در طبقه منفی یک تنها ریس

د که این امر به دلیل وجود رستوران، تاالر و سالن آمفی باشمی

های باشد. سایر ریسکتراکم زیاد افراد در این طبقه میتئاتر و 

در این های برای ساختمان و محتویات و فعالیتبرآورد شده 

-میظتی نسبتاً مناسب های حفاطبقه به دلیل وجود سیستم

 باشد.  

های برآورد شده ریسکطبقه همکف یا البی هتل کلیه در 

های پایین بوده که این امر به دلیل دسترسی سریع به راه

ها و های خروج، باال بودن سطح پنجرهخروج، تعداد مناسب راه

 های اطفایی به مقدار کافی می باشد. تمنورگیرها و وجود سیس

های هتل واقع شده است ز طبقه اول تا چهارم نیز که اتاقا

رآورد شده پایین بوده و تنها ریسک برآورد کلیه ریسک های ب

باشد که این امر در طبقات باالتر اندکی بیشتر می شده برای افراد

 باشد.میهای خروج با افزایش طبقات به دلیل دور شدن از راه

م شده برای این هتل طبقه های انجانکته مهم در ارزیابی

است. ریسک آن واقع شده  باشد که رستوران هتل درپنجم می

برآورد شده برای افراد در این طبقه بسیار باال بوده که این امر 

های خروج و دلیل تجمع زیاد افراد و کافی نبودن راهه ب

در  بررسی نتایجباشد. ها میهمچنین فاصله زیاد از خروجی

ی های برآورد شده برادهد که ریسکنیز نشان می Cهای هتل

ها در تمامی طبقات حتی الیتساختمان و محتویات آن و فع

های طبقات زیرزمین پایین بوده که این امر برخالف سایر هتل

ها در طبقات های برآورده شده آنیسکمورد بررسی که ر

باشد که علت آن بیشتر از حد استاندارد بوده، می زیرزمین

های حفاظتی مناسب از جمله سیستم اطفایی وجود سیستم

 باشد. ر در این طبقات میتومات اسپرینکلحریق ا

ریسک برآورد شده برای افراد در طبقات منفی سه و منفی 

یک باالتر از حد استاندارد بوده که این امر در طبقه منفی سه 
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، منابع حرارتی و دور بودن از راه ه دلیل وجود بار حریق زیادب

تراکم دلیل وجود رستوران و ه خروج و در طبقه منفی یک ب

 باشد.در این طبقه میزیاد افراد 

های مورد بررسی ریسک در این هتل بر خالف سایر هتل

برآورده شده برای افراد در طبقه همکف باالتر از حد استاندارد 

نها یک راه خروج در طبقه دلیل وجود ته است که این امر ب

 باشد.  همکف می

های هتل قرار دارد تنها در طبقات اول تا دهم نیز که اتاق

باشد که رای افراد اندکی باالتر از حد میبرآورده شده ب ریسک

شدن از در طبقات باالتر نسبت به طبقات پایین تر به دلیل دور 

 شود.  راه خروج اندکی بیشتر می

 نتیجه گیری 

شده و نتایج بدست آمده از  های انجامبا توجه به ارزیابی

باالترین توان نتیجه گرفت که مهمترین و های انتخابی مینمونه

ه افراد های مشهد مربوط بحریق در هتل یبرآوردمقدار ریسک 

گیری شده از جمله های اندازهباشد و سایر حاالت ریسکمی

ن و همچنین ریسک ریسک حریق ساختمان و محتویات آ

اشد، که با توجه به اینکه بها چندان باال نمیمربوط به فعالیت

باشد لذا باید از افراد مهمتر از موارد دیگر میها حفاظت تلدر ه

اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک حریق افراد در اولویت 

 قرار گیرد.   

توان های صورت پذیرفته، میهمچنین با توجه به ارزیابی

های مورد مهمترین و پر ریسک ترین قسمت هتلنتیجه گرفت 

باشد که معموالً زیرزمین می طبقات ،از نظر بروز حریق ،بررسی

واحدهای تاسیسات، انبار، الندری در آن قرار داشته و به همین 

باشد، بنابراین ها باال میدلیل احتمال بروز حریق در این قسمت

اقدامات خاص کنترلی جهت کاهش ریسک حریق برای این 

 مناطق باید در نظر گرفته شود.  

توان به این پژوهش می ه دست آمده در ایناز دیگر نتایج ب

رین مکان از نظر نکته اشاره نمود که ایمن ترین و کم ریسک ت

باشد که ها طبقه همکف و البی هتل میخطر حریق در هتل

معموالً به دلیل پایین بودن بار حریق در این مناطق و  این امر

باشد. همچنین در آسان به فضای باز و بیرون هتل میدسترسی 

های هتل قرار دارد ریسک همکف که معموالً اتاقبقات باالی ط

حریق چندانی به دلیل نبود منابع حرارتی وجود ندارد فقط در 

بعضی طبقات مقدار ریسک ارزیابی شده برای افراد از مقدار 

 باشد که هرچه ارتفاع طبقات باالتر باشدد بیشتر میاستاندار

ست در صورت انابراین الزم این ریسک نیز بیشتر خواهد بود. ب

رفتن ارتفاع آن اقدامات کنترلی  ها و باالافزایش طبقات در هتل

 مضاعف در نظر گرفته شود. 

توان به آن دست تحقیق مینتیجه مهم دیگری که از این 

های که در طبقات باال اماکن است که در هتل یافت، این

اسب و های خروج منتجمعی مانند رستوران قرار دارد و راه

تعبیه نشده های ایمنی الزم بوده و همچنین سیستمکافی ن

که باالترین ریسک طوریه ریسک حریق بسیار باال بوده باست، 

نیز مربوط به طبقه پنجم  حریق برآورد شده در این پژوهش

 باشد که در آن رستوران واقع شده است.  هتلی می

توان بیان کرد ه عمل آمده میهای ببا بررسی نتایج ارزیابی

های هتل نهادی برای کاهش ریسک حریق دره راهکار پیشک

مقررات ملی ساختمان و  ستاره شهر مشهد اجرای دقیق چهار

 های سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی است.آیین نامه

های مورد بررسی مقررات با توجه به اینکه در تمامی هتل

ه ملی ساختمان و قوانین سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی ب

ل این مقررات و طور کامل اجرا نشده بود لذا با اجرای کام

توان های اعالم و اطفای حریق کامل میهمچنین نصب سیستم

-ن کاهش داد. همچنین با بررسیریسک حریق را تا حد ممک

وجه و رعایت مسائل گردد که تهای انجام شده مشخص می

-هتلحریق در تواند تا حد زیادی از ریسک مشروحه ذیل می

های جدید مورد رد بررسی کاسته و یا در ساخت هتلهای مو

 توجه قرار گیرد. 

 ی پیشنهادی جهت کاهش ریسک حریق:راهکارها

ها مورد توجه جهت کاهش ریسک در هتل یکی از موارد (1

تفاده در ساختمان در برابر حریق مقاوم بودن مصالح مورد اس

د بررسی رعایت های مورباشد که این مورد در اکثر هتلمی
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نشده و بعضاً مقاومت مصالح مورد استفاده در بعضی از 

 باشد.پانزده دقیقه بیشتر نمیها ساختمان

ها حفظ افراد در اولویت اول قرار با توجه به اینکه در هتل (2

های انجام شده نیز مقدار ریسک ین در بررسیدارد و همچن

برای ساختمان و  رآورد شدهحریق برای افراد باالتر از ریسک ب

های خروج به تعداد و گردد راهباشد، پیشنهاد میها میفعالیت

های رفته شود، که این مورد نیز درهتلجهات مناسب در نظر گ

های خروج یا کافی مورد بررسی کافی نبوده یعنی تعداد راه

های خروج تعبیه شده در یک سمت نبوده و یا همگی راه

 09ست. )الزم است حداقل زاویه ساختمان قرار داده شده ا

 های خروج در نظر گرفته شود(درجه بین راه

، هارد مهم در کاهش ریسک حریق در هتلیکی از موا (3

در برابر حریق و استفاده از  دوربندی پلکان با مصالح مقاوم

-های خروج میهای مقاوم در برابر حریق برای پلکان و راهدرب

های مورد بررسی رعایت نشده بود و باشد. این مورد نیز در هتل

ها از نوع های خروج موجود در این هتلتمامی پلکان و راه

 باشد. کان باز داخلی و بدون دوربندی میپل

 ها از نظر بارتوجه به اینکه مهمترین قسمت هتل با (4

طورکلی ریسک حریق طبقات ه حریق، منابع حرارتی و ب

باشد، واحدهای الندری میها، تاسیسات و زیرزمین، انبار

ها ضوابط خاص ایمنی، اصول گردد در این قسمتپیشنهاد می

نین آموزش پرسنل بطور ویژه انجام گردد و انبارداری و همچ

های اعالم های کامل حفاظتی نظیر سیستمهمچنین سیستم

جعبه اسپرینکلر(، ) حریق اتومات، سیستم اطفای حریق اتومات

های دستی در نظر گرفته کننده آب آتش نشانی و خاموش

 شود. 

های مورد مطالعه تنها سیستم اعالم در تمامی هتل( 5

ها گردیده بود و در هیچ کدام از هتلحریق اتومات نصب 

تنها سیستم اطفای حریق اتومات در کل هتل اجرا نشده بود و 

ها در پارکینگ و طبقات زیرزمین این سیستم در بعضی از هتل

این سیستم در کل  ، بنابراین پیشنهاد می گرددنصب شده بود

 های هتل اجرا و نصب شود.ساختمان و قسمت

با توجه به اینکه هر چه تعداد طبقات هتل بیشتر باشد  (6

ریسک حریق در طبقات باالتر بیشتر است باید تمهیدات خاص 

های ر گرفته شود و حداالمکان از تصرفبرای این طبقات در نظ

رستوران و سالن اجتماعات در این طبقات تجمعی مانند 

های خروجی کافی برای استفاده نشود و یا در صورت اجرا راه

ها در نظر گرفته شود. در مطالعات انجام شده نیز مشخص آن

راد مربوط به ریسک ارزیابی شده برای اف شد باالترین مقدار

باشد که در طبقه پنجم یک هتل واقع شده و دارای واحدی می

 باشد. میاربری رستوران ک

یکی از مواردی که نقش مهمی در کاهش ریسک حریق  (7

دارد تقسیم بندی واحد به مناطق کوچکتر با مصالح مقاوم در 

برابر حریق است که این مورد نیز در هیچ یک از موارد مورد 

گردد در طبقاتی که انجام نپذیرفته بود، لذا پیشنهاد میمطالعه 

های باشد، محل توسط پوششواحد باال میخصوصاً مساحت 

مقاوم در برابر حریق به مناطق کوچکتری تقسیم شود تا 

 گسترش حریق با سرعت کمتری صورت پذیرد. 

 تقدیر و تشکر
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 Fire Risk Assessment in Hotels and Resorts Using FRAME

((A case study of four-star hotels in Mashhad

 Meysam REZAEE1, Saeed GIVEHCHI2, Mahnaz NASRABADI3

Abstract 

Introduction: Fire has devastating fatal, financial, and environmental 

consequences for the community, and there are many victims annually in 

different societies. With an estimated population of about three million, 

Mashhad is a religious metropolis in Iran, which is yearly visited by a large 

number of tourists. Consequently, it is ranked as the first city in Iran 

regarding the number of accommodations and hotels. 

Methods: The present study aimed to evaluate fire risk in some four-star 

hotels using Fire Risk Assessment Method (FRAME). Fire Risk Assessment 

Method is the most comprehensive, transparent, and practical calculation 

method for evaluating fire risk in the buildings that can be used to separately 

assess fire risk for the building, its content, occupants, and activities in it. In 

this method, at first the building was divided into different compartments and 

for each a separate spreadsheet/information checklist was completed. Then, 

the FRAME spreadsheet was filled using Excel and finally the result of risk 

assessment was separately calculated by the software.  

Results: The results of the evaluation revealed that the highest risk level in 

Mashhad’s hotel belongs to the estimated risk for occupants. Regarding the 

fire occurrence, the most important and the riskiest compartment/part of the 

investigated hotels were the basements where installations units, warehouses, 

and laundries are located.  

Conclusion: By reviewing the results, the proposed solution to reduce the fire 

risk of four-star hotels in Mashhad was exact implementation of the national 

regulations and regulations of the Construction Engineering Organization and 

Fire department. Moreover, since fire risk is high in the basement levels, special 

supervisory actions should be performed to decrease fire risk in these sections.  
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