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 هایایستگاه عملکردتعیین سطح پیشنهاد یک روش جدید به منظور 

 های گستردهدر مقابله با آتش سوزی  آتش نشانی
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و نرم افزار آن بهه پیشهنداد    آتش سوزی ناشی از زلزلهشبیه سازی با بکارگیری یک مدل مقاله  نیدر ا :چکیده

در آتهش سهوزی    ایستگاه های آتش نشانی در یک منطقه شهدری  سطح کفایتیک شیوه نوین به منظور بررسی 

مهی باشهد بهه بررسهی گگهونگی ایجهاد و       مدل مذکور که یهک مهدل فیزیکهی    . اقدام گردیده استهای گسترده 

 یو به شکل سه بعهد  یساختمان ها در ابعاد واقع ،یساز هیشب نیدر اگسترش حریق در مناطق شدری می پردازد. 

 اتییه و جز دهیه گرد جهاد یساختمان به صورت خودکهار در سهاختمان هها ا    یداخل یاتاق ها و فضاها ومدل شده 

و ابعهاد ههر اتهاق، مقهدار      یبر حسب کاربر نی. همچنمی شوندداده  صیو بازشوها به اتاق ها تخص وارید یمعمار

 ایجهاد و  یبکهار رفتهه در مهدل، گگهونگ     تمیشهود. مطهابق الگهور    یزده مه  نیموجود در اتاق تخمه  یمواد سوختن

شود. ابتدا گسترش آتش در داخل ساختمان هها و از   یساختمان ها و در طول زمان محاسبه م نیب حریقگسترش 

در  ب،یترت نیگردد. به ا یم یساختمان ها بررس نیصورت گرفته و پس از آن انتقال آتش درب گریبه اتاق د یاتاق

گسهترش آتهش و    یکل مسهاحت سهوخته سهاختمان هها، مودهها      ،یگسترش آتش سوز زانیهر زمان مشخص، م

به منظور تخمین امکانهات مهورد نیهاز بهرای مدهار       باشد. یم نییهر اتاق قابل تع یبرا یحالت آتش سوز نیهمچن

اسهتفاده شهده و مقهادیر ورودی از شهبیه سهازی صهورت گرفتهه         HAZUS99شده توسط آتش از روابط ارایه 

ربوط به ایستگاه های آتش نشانی، هیدرانت ها و فشار آب موجود با اضافه نمودن اطالعات م استخراج می گردد.

طح کفایهت  و سه  میزان آب و امکانهات مهورد نیهاز بهرای مدهار آتهش سهوزی        با توجه به وسعت حریق، ،در محل

 ایستگاه های موجود تعیین گردیده و راهکارهای الزم ارایه می گردد.

 ایستگاه آتش نشانیشدر،  ،یساز هیشب ،زلزله ،یسوز آتش : یدیکل یها واژه

 

 

 مقدمه .1

 آتش سوزی های بزرگ مقیاس در مناطق شدری و صنعتی همواره به عنوان یکی از مخرب ترین سوانح بهه شهمار آمهده کهه جهان و مهال انسهان هها را در        

شیکاگو از آتش سوزی های عظیمی هستند کهه خسهارات فراوانهی برجهای گذاشهته و       1781لندن و  1666معرض تددید قرار می دهد. آتش سوزی های 

مهاه از وقهوز زلزلهه     6، پس از گذشت  1196ه عنوان نمونه هایی مرگبار ترین حوادث درطول تاریخ از آندا یاد می شود. در قرن بیستم و در سال همواره ب

ایهن  بها وقهوز زلزلهه توکیهو      1123خرابی های ایجاد شده در اثر وقوز آتش سوزی مهی باشهد. در سهال     %79ویرانگر سانفرانسیسکو، اعالم شد که بیش از 

نفر جان خود را از دسهت دادنهد. همچنهین آتهش سهوزی و       109.999پدیده دوباره تکرار شد و مجموعا بر اثر آتش سوزی در این دو زمین لرزه، بیش از 
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تشدید حریهق بهه دفعهات در پاالیشهگاه ههای نفتهی و سهایر مراکهز صهنعتی رت داده اسهت کهه از نمونهه ههای آن مهی تهوان بهه آتهش سهوزی پاالیشهگاه                    

CONOCOPHILLIPS HUMBER  آتهش سهوزی پاالیشهگاه    و  2991 سهال  در انگلسهتان  جنهوب  در لهد یف بهانس  سهانحه ، 2991در سالCAPECO  در

اشاره نمود. پس از آن با ظدور تجدیزات جدیدتر و به وجود آمدن ارتباطات، مراکهز آتهش نشهانی بهه تجدیهز خهود پرداختهه و         2991اکتبر  در پورتوریکو

در فرو نشاندن آتش سوزی ها انجام دادند تا جایی که گمان میرفت وقوز آتش سوزی های بزرگ مقیاس در نواحی شدری امری محهال   تمرینات مؤثری

 .ساختمان طعمه حریق شد 3199بیش از  "بای هیلز"بر اثر وقوز آتش سوزی در بندر  1111می باشد. اما در سال 

ند بهه  البته امروزه با پیشرفت تجدیزات و مدارت های مراکز آتش نشانی، فرو نشاندن آتش در یک ساختمان در زمان مناسب، قبل از اینکه آتش بتوا         

ر ساختمان های مجاور سرایت نماید امری ممکن گشته است، اما هنوز به غیهر از گنهد شهدر معهدود از جملهه سانفرانسیسهکو، لهوس آنجلهس و ونکهور، د         

شدرهای دیگر تمدیدات الزم برای مواجه با آتش سوزی ناشی از یک زلزله بزرگ اندیشیده نشده اسهت. تفهاوت آتهش سهوزی ناشهی از زلزلهه بها آتهش         

آب شهار  سوزی های معمولی در این است که در اثر زلزله گندین نقطه مختلف در شدر دگار اشتعال می گردند. همچنین در شرایط پس از زلزله معموال ف

 دگار مشکل خواهد بود.    -در صورت کافی بودن  -الزم برای فرونشاندن آتش وجود نداشته و دسترسی اتومبیل ها و تجدیزات آتش نشانی به محل 

اد کمهی  در بررسی سطح کفایت و همچنین مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی تا بحال پژوهش های گسترده ای صورت گرفته است، اما تندا تعهد          

ق بها اسهتفاده از   از این پژوهش ها به تحلیل دقیق پیامد سانحه توجه داشته و بیشتر بر اساس روابط تجربی و نظر کارشناسان استوار می باشهند. در ایهن تحقیه   

اه های آتش نشانی مبهادرت مهی   دست پیدا کرده و بر این اساس به آنالیز سطح کفایت ایستگشبیه سازی و تحلیل فیزیکی سانحه به تخمین دقیقی از پیامد 

 شود.

 

 متودولوژی .2

 

 هامدل سازی گسترش آتش سوزی ناشی از زلزله دربین ساختمان      .2-1

( که یک مدل شبیه سهازی آتهش سهوزی ناشهی از زلزلهه و از      1319به منظور تحلیل پیامد آتش سوزی ناشی از زلزله از مدل ارایه شده توسط محمدزاده )

ات کامهل  تبدیل به نرم افزار گردیده و ورودی مدل کهه شهامل اطالعه    #Cنوز فیزیکی است استفاده می شود. مدل ارایه شده با استفاده از زبان کدنویسی 

نهرم افزارههای   کهه یکهی از    ArcEngineبه نرم افزار وارد می گردد. همچنین به منظور تحلیهل پیامهد از نهرم افهزار      DWGساختمان ها می باشد با فرمت 

   می باشد بدره گرفته می شود. ArcGISجانبی 

 سهاختمان  در خودکار صورت به ساختمان یداخل یفضاها و ها تاقاسازی، ساختمان ها به شکل سه بعدی و در ابعاد واقعی خود مدل می گردند.  مدلدر 

 یسهوختن  مهواد  مقهدار  اتاق، هر ابعاد و یکاربر حسب بر نیهمچن. شود یم داده اختصاص ها اتاق به بازشوها و وارید یمعمار اتییجز و دهیگرد جادیا ها

مورد مطالعه به صورت بیشینه شتاب زمین درنهرم افهزار وارد شهده و اشهتعال ههای      زلزله طرح باتوجه به شرایط منطقه  .شود یم زده نیتخم اتاق در موجود

 اولیه تخمین زده می شوند.

 اختصهاص  هها  اتهاق  بهه  بازشهوها  و وارید یمعمار اتییجز و دهیگرد جادیا ها ساختمان در خودکار صورت به ساختمان یداخل یفضاها و ها اتاق          

 شهده  وارد هها  سهاختمان  به زلزله سپس. شود یم زده نیتخم اتاق در موجود یسوختن مواد مقدار اتاق، هر ابعاد و یکاربر حسب بر نیهمچن. شود یم داده

 مهدل  هها،  ساختمان در یسوز آتش شروز از پس. گردد یم یبررس ها ساختمان در یسوز آتش جادیا امکان ها، ساختمان و زلزله مشخصات اساس بر و

 و گرفتهه  صهورت  گهر ید اتهاق  به یاتاق از و ها ساختمان داخل در آتش گسترش ابتدا. پردازد یم زمان طول در یسوز آتش گسترش یگگونگ محاسبه به

 .شود یم یبررس ها ساختمان نیدرب آتش انتقال سپس

مکانیسم های اصلی انتقال حرارت در گسترش آتش سوزی ساختمان ها عبارتند از : هدایت)رسانایی(، تشعشه)) تهابش ( و تمهاس مسهتقیم شهعله.                

ده ت داده نشه شایان ذکر است که انتقال گرما از طریق همرفت به دلیل سرعت پایین در مقایسه با سایر مکانیسم های انتقال، در بیشتر مدل سازی هها دخاله  

مودههای انتشهار آتهش در بهین اتهاق هها       است گرا که دارای تأثیر قابل گشم پوشی در گسترش آتش سوزی در بین ساختمان ها می باشد. بهه ایهن ترتیهب    
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انتقهال آتهش از اتهاق ههای      و افزایش دمهای دیهوار یها کهف مشهترک بهین دو اتهاق        ،: انتقال آتش از طریق وجود بازشو یا ترک در بین دو اتاقعبارتند از

دهای انتشار آتهش در بهین سهاختمان هها شهامل      ومهمچنین  .می باشد خارج شده از پنجره پیرامونی ساختمان دارای پنجره به اتاق فوقانی توسط زبانه آتش

مودههای انتقهال آتهش سهوزی در داخهل و       بیهانگر  1جدول می باشند. هو تماس مستقیم شعل )آتشپاره(شده از بام های شعله ور بلندذرات شعله ور ، تشعش)

 (.1319مابین ساختمان ها می باشد)محمدزاده، 

 د،یه نما یمه  افهت یدر سهوختن  درحهال  یاتاقدها  ریسها  از و لحظهه  ههر  در اتاق هر که ییگرما یانرژ و دما زانیم ،یسوز آتش گسترش محاسبه در          

 شهدت  و یسهوز  آتهش  گسهترش  زانیه م مشهخص،  زمان هر در ب،یترت نیا به. شود یم جادیا اشتعال برسد، یبحران حد به یانرژ زانیم اگر و شده محاسبه

   .باشد یم  مشاهده قابل اتاق هر یسوز آتش

 
 

 ساختمان هامودهای انتشار آتش سوزی در  -1جدول 

 Mohamadzadeh, 2012 مرج):                           

 نام مـکانیـسم روش  انتقـال مقیـاس

داخل 

 ساختمان

 از طریق بازشو انتقال شعله از یک اتاق به اتاق دیگر به طور آنی

 گرمایش دیوار و کف انتقال از یک اتاق به اتاق دیگر از طریق گرمایش دیوار یا کف مشترک بین دو اتاق

شده انتقال از یک اتاق دارای پنجره به اتاق مشابه در طبقه فوقانی از طریق زبانه آتش خارج 

 از پنجره
 شعله پنجره

بین ساختمان 

 ها

 شعله پنجره انتقال از طریق تماس شعله خارج شده از پنجره

 تشعش) انرژی سات) شده ناشی از شعله بیرون زده از بازشوهای ساختمان

 تشعش) انرژی سات) شده از گازهای داغ موجود در ساختمان

 تشعش) انرژی سات) شده از شعله بام در حال سوختن

 آتشپاره ذرات شعله ور پرتاب شده از بام های شعله ور

 

 را نشهان مهی دههد.   در اتهاق   یمراحل گسترش آتش سوز 1گردد. نمودار  یم یکامل ، افول( طبقه بند قیگسترش آتش اتاق در سه فاز )رشد، حر          

مهی   فهاز رشهد  حریق وارد  سوختنی شروز به سوختن نموده و در صورت مدار نشدنهمانطور که از این نمودار مشخص است، پس از شروز اشتعال، مواد 

کهه  شود. در این فاز شعله با سرعت ناگیزی شروز به رشد نموده اما با گذشت زمان سرعت گسترش شعله به صورت تصاعدی افزایش می یابهد. هنگهامی   

در این مرحله دمهای گازههای موجهود در اتهاق     حریق به نقطه گرگرفتن می رسد. دد درجه سانتیگراد بالغ گر 199دمای گازهای موجود در اتاق به حدود 

و حریهق بها سهرعت بسهیار      تهاثیر گشهمگیری داشهته   به سایر مواد سهوختنی موجهود   شعله و گازهای داغ از  صادرهباال رفته و به حدی می رسد که تشعش) 

ود طعمه حریق شده و شروز به سوختن می نمایند. در این مرحله که دما به مقدار بیشهینه  بیشتری توسعه می یابد. با گذشت زمان تمامی مواد سوختنی موج

(، دمای گازهای داغ موجود در اتاق در این مرحله به بهیش  2992خود رسیده است آتش وارد فاز حریق کامل می گردد. طبق تحقیقات والتون و توماس)

ق را هرگه بیشتر نمایان می سازد. در همین فاز از حریق می باشد که آتش سوزی قادر بهه انتقهال   درجه سانتیگراد می رسد که قدرت مخرب حری 1999از 

خاموشهی   از اتاقی به اتاق دیگر و یا حتی به ساختمان دیگر خواهد بود. اما با گذشت زمان و اکسید شدن مواد سوختنی موجهود، زبانهه ههای آتهش رو بهه     

 توانهد  ینمه  و بهوده  کمتهر  اریبسه  کامهل  قیحر مرحله با سهیمقا در افول، و رشد مراحل در ییگرما شار و دما زانیمنداده و حریق وارد فاز افول می گردد. 

 (.Lee, 2009) گردد آتش انتقال باعث تواند یم کامل قیحر فاز تندا یساز مدل در نیا بنابر. شود یا سازه بیآس باعث
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 زمان اتاق درحال سوختن -. نمودار انرژی1نمودار

 Mohamadzadeh, 2012مرج):                      

از طریق گرمایش دیوار یا سقف ها، یها   .2از طریق بازشوها  .1آتش سوزی به سه شیوه می تواند از یک اتاق به اتاق دیگر در ساختمان انتشار یابد:           

 .(Plat et al., 1994) بعلت شعله ای که از پنجره خارج شده و بطور مستقیم شروز به سوزاندن اتاق مذکور در باال را نموده است .3

همانطورکه ذکر شد، در همه موارد، انتشار آتش فقط می تواند در زمانی رت دهد که اشتعال اتاق در فاز حریق کامل است. در مهدل سهازی فهرض              

درنظهر گرفتهه مهی شهود.      9.1گردد که هیچ بازشوی دیگری در دیوارهای داخلی وجود نداشته و احتمال اینکهه ههر درب بهاز یها بسهته باشهد مسهاوی        می 

دهای  درصورتی که بازشو باز باشد، انتقال آتش به محض اینکه آتش به فاز حریق کامل رسید به اتاق مجاور صورت مهی گیهرد و در غیهر اینصهورت، درب    

شهده انهد،   ه مانند یک مان) عمل می کنند و با افزایش دما پس از زمان معینی باعث انتقال آتش می شوند، اما گون دربدا از نظر آتش سهوزی ارزیهابی ن  بست

 ن دیگهر انتشار آتش از یک سهاختمان بهه سهاختما    نشانگر مودهای 1شکل .(Lee, 2009نیمی از زمان تخمین زده شده دیوار برای آندا منظور می شود )

همچنهین تشعشه) بهه گونهه      .صورت می پهذیرد  )آتشپاره( و ذرات شعله ور پرتاب شده تشعش)تماس شعله، شیوه  سهبه  می باشد. انتقال ما بین ساختمان ها

 مجزا از سه منب) مختلف شامل آتش پنجره، آتش بام و تشعش) ناشی از گازهای داغ می تواند موجب انتقال آتش سوزی گردد. 

 
 مودهای انتقال آتش دربین ساختمان ها .1شکل

 Mohamadzadeh, 2012مرج):                  
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 مقدار آب مورد نیاز تخمین        .2-2

ی میزان آب مورد نیاز به منظور مدار آتش در آتش سوزی های گسترده بر خالف آتش سوزی های معمولی دارای حجم باالیی می باشد که از روش هها 

ر آب به مخصوص محاسبه می گردد. میزان آب مورد نیاز به دو روش محاسبه می گردد. یکی دبی الزم برای مدار آتش و دیگری زمان مورد نیاز که باید 

 آتش ریخته شود. 

و مطهابق تحلیهل نهرم     نشهان داده شهده   N، تعداد ساختمان هایی که طعمه حریق شده انهد بها   بیان شده Psiاگر میزان آب مورد نیاز با فشار برحسب           

مقهدار آب مهورد    Uniform Fire Code (1991)در افزار شبیه سازی، انواز مختلف ساختمان و کاربری ها را مجزا نمود، مطابق روابهط ارایهه شهده    

در لحظهه   (gal)، مقدار آب مورد نیاز بر حسب گالن tWی سوخته بصورت زیر محاسبه می شود که در روابط زیر پارامتر نیاز به ازای تعداد ساختمان ها

t  برای مقابله با حریق و پارامترN تعداد ساختمان های آتش گرفته در لحظه ،t .می باشد 

  های یک و دو طبقه و ویالیی:برای ساختمان 

Wt = 1250 ( N ) 0.4      ;       0 < N < 3000 

 

 و آموزشی برای بناهای آپارتمانی : 

Wt = 1500 ( N ) 0.5      ;       0 < N < 4 

 یا

Wt = 3000 + 1250 ( N - 4 ) 0.4      ;       4 < N < 3000 
 

  : برای کاربری های تجاری و صنعتی 

Wt = 2500 ( N ) 0.5      ;       0 < N < 4 

 یا

Wt = 5000 + 1250 ( N - 4 ) 0.4      ;       4 < N < 3000 
 

 کاربری های خطرناک از قبیل پاالیشگاه های نفتی  

Wt = 4000 ( N ) 0.5      ;       0 < N < 4 

 یا

Wt = 8000 + 1250 ( N - 4 ) 0.4      ;       4 < N < 3000 
 

 

 های آتش نشانی مورد نیازتعداد تراکتخمین       .2-3

در هر  گام تحلیل، این مدل فعالیتدای الزم برای اطفای خریق و تعداد تراکدای الرم در صحنه حادثه را بررسی می کند. بهر   در آتش سوزی های گسترده

فهاکتور کاهنهده   "بهه نهام ههای    اساس بزرگی آتش در زمان وقوز، مدل تعداد تراکدای الزم و میزان آب برای کنترل آتش را حساب می کند. دو نسهبت  

   .محاسبه می شود بصورت زیر آب و تراک مورد نیاز برای بدست آوردن مقادیر "کاهنده آب فاکتور"و  "تراک

 

                 TruckR     تعداد تراکدای مورد نیاز( /  )تعداد ترکدای موجود(                ;           بیشتر شود 1نباید از(= TruckR  
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  محاسبه می گردد.  3و برای سایر کاربری ها از نمودار  2از نمودار  برای کاربری های مسکونی یک و دو طبقه که تعداد تراک های مورد نیاز

 

 . تعداد تراک های مورد نیاز در کاربری های مسکونی یک و دو طبقه2نمودار

  HAZUS99مرج):                                                              

 
 . تعداد تراک های مورد نیاز برای اطفای حریق در کاربری های غیر از مسکونی یک یا دو طبقه3نمودار

  HAZUS99مرج):                                                                                            

 

                   waterR     میزان آب مورد نیاز(  /  )میزان آب موجود(                       ;                     بیشتر شود 1نباید از(=  WaterR 

 میزان آب موجود در رابطه فوق به این صورت محاسبه می گردد:که 
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موجود  دبی موجود    = فاکتور کاهنده  ) ) * ( ) * ( هیدرانت دبی استاندارد  تعداد هیدرانتدا   ) 

در صهحنه حادثهه از فرمهول زیهر      مهورد نیهاز  تعهداد هیهدرانتدای    بر دقیقه می باشد. در ندایتگالن  1819از یک شیر هیدرانت حدود  استاندارددبی           

 بدست می آید:

𝐾𝑑) 1/1 =   تعداد هیدرانتدا     + 𝐾𝑢)*(2KS)/(100*100) 

میانگین فاصهله مهابین هیهدرانتدا اسهت کهه       199 همچنین،عدد. توسط نرم افزار به دست می آیندشبیه سازی از     s  Kو   uK   و  𝐾𝑑در فرمول باال          

 درصد هیدرانتدای اضافی را در بلوکدای مجاور نشان می دهد. 19فرض  1/1متر می باشد(. ضریب  119متر تا  69عموماً مابین 

 اطفای حریق موثر عبارت است از: water Rو  trtuck  Rبر اساس مقادیر محاسبه شده 

𝑃effective = (Rtruck ∗  Rwater)0.7 ≥ 0.33𝑅𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 

. احتمهال ادامهه گسهترش حریهق وجهود دارد     معادله باال منطق پایین را نشان می دهد. اگر تراکدای موجود و آب الزم کمتر از میزان مورد نیاز باشد،          

گرفته و از گسترش آتش جلوگیری می گهردد. بهه همهین جدهت یهک ضهریب       ، اطفای حریق صورت موجود باشدآب کافی تراکدا و   تعدادمتقابالً اگر 

 کاهنده در معادالت بصورت زیر وارد می گردد.

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 =  𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛𝑜𝑛−𝑠𝑢𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 ∗   (1 − 𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
0.7 ) 

 

   مطالعه موردی .3

نگهی  به دلیل در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز و همچنین اهمیت خاص دانشگاه تدران به عنوان اولهین دانشهگاه کشهور، وجهود میهراث تهاریخی و فره      

موجود در پردیس مرکزی این دانشگاه، جایگاه علمی و استراتژیک و نمادین آن و همچنین لزوم ارزیابی ریسک آتش سوزی و از جملهه آتهش سهوزی    

و  شی از زلزله، پردیس مرکزی دانشگاه تدران به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخهاب گردیهد. همچنهین بهه منظهور دخالهت سهایر انهواز سهاختمان         نا

کهه در اطهراف پهردیس مرکهزی قهرار گرفتهه بهه آن اضهافه         کاربری ها که در محوطه پردیس مرکزی وجود ندارد، محدوده طرح توسعه دانشگاه تدهران  

 تصویر هوایی این منطقه را نشان می دهد که حدود منطقه مورد نظر با هاشور قرمز مجزا گردیده است. 2د. شکل گردی
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 . محدوده مورد بررسی در مطالعه2شکل

 1319مرج): محمدزاده،                       

 

تدهران در سهه سهمت شهمالی، شهرقی و غربهی محوطهه پهردیس         مشاهده می شود، منطقه طرح توسعه پردیس مرکهزی دانشهگاه    2همان طور که در شکل 

منطقهه   مرکزی واق) شده و از شمال به بلوار کشاورز، از سمت شرق به خیابان وصال شیرازی و از غرب نیز به خیابان کارگرشمالی محهدود مهی شهود، بهه    

ربری می باشد که خود می توانهد در بررسهی کارآمهدی مهدل در     مورد مطالعه اضافه گردیده که شامل ساختمان های گوناگونی از نظر ساخت، ابعاد و کا

 دیگر مناطق شدری تأثیر بسزایی داشته باشد.

  AutoCADدر برنامهه   Google Earthگرفته شهده از   ریتصو هیبر پا یو بصورت سه بعد DWGبا فرمت  Arc Engineبرنامه  یورود لیفا         

 DWGدیده می شود، مدل سازی بر اسهاس اطالعهات ورودی کهه در فایهل      3همانطور که در شکل  شود. ینشان داده م  3شده است که در شکل جادیا

اساس تصاویر ماهواره ای بصورت سه بعدی و با ابعاد واقعی مهدل مهی گردنهد. همچنهین تعهداد طبقهات       وارد می گردد صورت می پذیرد. ساختمان ها بر 

ارتفاز ساختمان در مدل ایجاد می گردد. به منظور تقسیم طبقات به اتاق های داخلهی ههر طبقهه، یهک زیهر       ساختمان ها نیز بر اساس اطالعات موجود و یا

هها و  مدل در نرم افزار قرار گرفته است که با ورود طول ثابت دیوارهای داخلی توسط کاربر، هر یک از طبقهات را بهه فضهاهای کهوگکتری شهامل اتهاق       

 هتعهداد کهل سهاختمان ههای موجهود در منطقهه مطالعه       می باشهد.  متر مرب)  189179ساختمان ها در منطقه برابر  نیمز یمساحت کل راهرو تقسیم می نماید.

ساختمان با ابعاد و ارتفاز متفاوت می باشد. زیربنای کل ساختمان ها نیز که شهامل مسهاحت طبقهات     010نشان داده شده است برابر  0موردی که در شکل

 رب) محاسبه شده است.مترم 779619می باشد برابر 
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 از منطقه مورد بررسی DWGبا فرمت  نرم افزارمدل سه بعدی ورودی  .3شکل

 1319مرج):   محمدزاده،                                                                                 

 

زلزله طرح بر اساس مطالعات جایکا و طبق نقشه شدت لرزش برای گسل ری واق) در جنوب تدران بررسی گردیده و شدت لرزش در منطقه مهورد            

سهاختمان   یکهاربر  ،یبا توجه به مشاهدات، درمنطقه مورد بررس در مقیاس مرکالی اصالح شده به دست آمده است. همچنین 1تا  7نظر از شدر تدران بین 

 اختصاص داده شده است.   یباشد که به هر ساختمان به طور جداگانه نوز کاربر یم یو تجار یمسکون ،یادار ،یها شامل آموزش

ولیهه  آنالیز، یک هزار و پانصد گام زمانی در نظر گرفته می شود که طول هر گام یک دقیقه می باشد. تعداد اشتعال های اولیه طبق مهدل اشهتعال ا   در         

و دو تهای  شامل پنج اشتعال می باشد که بطور اتفاقی در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه رت می دهند که سه تهای آن هها در زمهان وقهوز زلزلهه رت داده      

 نمای نزدیکی از اشتعال های اولیه را نشان می دهد. 0شکل  دقیقه پس از زلزله رت می دهند. 199و  199دیگر با گذشت زمان به ترتیب 

 
 نمای نزدیک از ساختمان هایی که شروز کننده آتش سوزی می باشند. 0شکل

پس از تکمیل اطالعات ورودی، شبیه سازی گگونگی گسترش آتش در بین ساختمان ها با اجرای الگوریتم گسهترش توسهط نهرم افهزار آغهاز مهی                

  صورت گرفته و پیشرفت گسترش آتش سوزی در طول زمهان بهه صهورت دیهداری قابهل مشهاهده مهی باشهد.                 GISگردد. شبیه سازی در محیط نرم افزار 
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در هنگام شبیه سازی، نرم افزار پیشرفت فاز آتش سوزی اتاق هها را در پهالن نمهایش     GISبه دلیل عدم وجود امکان نمایش سه بعدی در محیط نرم افزار 

تمان در یهک  داده و در هر زمان آخرین تراز در حال سوختن از ساختمان را نمایش می دهد که در انتدا تمامی اتاق های سوخته در طبقات مختلهف سهاخ  

ه و پالن واحد نمایش داده می شوند. البته باید توجه داشت که این خروجی تندا به دلیل توصیف دیداری گگونگی پیشرفت آتهش سهوزی در منطقهه بهود    

، مسهاحت کلهی   عالوه بر این نوز خروجی، پس از پایان یافتن روند شبیه سازی، اطالعات کامل منطقه شامل حالت آتش سوزی تمامی اتاق های موجهود 

ت تفکیکهی  از ساختمان ها که طعمه حریق شده اند، زمانی که هر اتاق اشتعال یافته و زمانی که به طور کامل آتش گرفته و به طور کلهی ههر نهوز اطالعها    

مان شهروز سهانحه و ههر    بیانگر گگونگی پیشرفت گسترش آتش در منطقه پس از اجرای نرم افزار می باشد به طوری که در ز 1قابل ایجاد می باشد. شکل

یکصد دقیقه پس از گذشت سانحه یک تصویر از نرم افزار در حال اجرا گرفته شده است. شایان ذکر است که مدل سازی پیشرفت آتهش سهوزی توسهط    

 است.دقیقه از گذشت سانحه نمایش داده شده  1199و  1999، 199، 9نرم افزار به طور پیوسته صورت گرفته که در این تصویر لحضات 

 

 

 نحوه گسترش حریق در مدل سازی انجام گرفته -1لشک
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 خروجی مدل سازی

 

تعهداد  مترمربه) محاسهبه شهده اسهت.      100102در مدل سازی های صورت گرفته، میانگین مساحت کل زیربنای ساختمان ها که طعمه حریق شده اند برابر 

 نشان داده شده است. 2نوز و کاربری ساختمان در جدول بناهای طعمه حریق شده مطابق خروجی نرم افزار و به تفکیک 

 . تعداد تفکیکی ساختمان های سوخته2جدول

 تعداد ساختمان های سوخته نوع کاربری

 60 مسکونی یک و دو طبقه

 117 آپارتمانی مسکونی و اداری

 19 آموزشی

 3 تجاری و صنعتی

 9 کاربری های خطرناک

 

سوزی، برخی از پارامترهای مربوط به ساختمان ها شامل نوز و میزان مواد سوختنی در اتاق، وجود سیستم های اعالم و اطفها   در مدل سازی آتش           

بدین ترتیب که با توجهه بهه مشهاهدات صهورت گرفتهه از       و همچنین میزان جمعیت ساکن در ساختمان بر اساس نوز کاربری ساختمان ها تعیین می شوند.

ردی برای هر کاربری گندین نوز مختلف از دیوار، درب و پنجره با ابعاد و زمان مقاومت در برابهر حریهق متفهاوت، نهوز مهواد سهوختنی       منطقه مطالعه مو

سهپس بهه    موجود در هر کاربری، ابعاد اتاق ها و سایر فضاهای داخلی و زمان انتقال حریق از دیوار و کف ها و همچنین درب های بسته تعریف می شهود. 

 د.مان موجود در مدل وارد شده به نرم افزار، با توجه به نوز کاربری المان، یکی از این خواص از پیش تعریهف شهده بهه آن اختصهاص داده مهی شهو      هر ال

 .بنابر این بررسی تحلیلی دخالت کاربری ها در شدت و گسترش آتش سوزی دارای اهمیت می باشد

 

 مورد نیاز هایو تراک تعیین میزان آب .4

توصهیف گردیهد.    2به نتایج به دست آمده از شبیه سازی میزان خسارت وارده به ساختمان ها توسط آتش سوزی تخمین زده شهد کهه در جهدول     با توجه

 3، مقدار آب مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش آتهش و اطفهای آن در جهدول    2-2بنابراین با توجه به سطح خسارت وارده و روابط موجود در بخش 

 ردیده است.محاسبه گ

 مورد نیاز برای مدار آتش هایو تراک . مقادیر آب3جدول

 های سوختهتعداد ساختمان نوع کاربری
 میزان آب مورد نیاز برای اطفاء

 )گالن(

 های مورد نیازتراک

 )دستگاه(

 12 6117 60 مسکونی یک و دو طبقه

 11312 117 آپارتمانی مسکونی و اداری

31 
 1169 19 آموزشی

 0331 3 تجاری و صنعتی

 9 9 کاربری های خطرناک
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 دستگاه تخمین زده می شوند. 08گالن و تراک های مورد نیاز  28791که در مجموز میزان کل آب مورد نیاز برای اطفا  معادل          

 نتیجه گیری .5

شدری با استفاده از مهدل ههای شهبیه سهازی آتهش سهوزی       در این پژوهش راهکاری به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک گسترش آتش سوزی در مناطق 

ا از نقطهه  ناشی از زلزله ارایه گردید. اگرگه تفاوت های بنیادین بین سوانح عظیم مانند زلزله، آتش فشان، آتش سوزی جنگهل، جنهو و... جهود دارد، امه    

نمی شود. از این رو از مدل های شبیه سازی آتش سوزی ناشهی  نظر ایجاد و گسترش آتش سوزی در مناطق شدری، تفاوت گندانی میان این سوانح دیده 

 داده شود. از زلزله به منظور تخمین گستره آتش سوزی با ایجاد تغییرات کوگکی در گگونگی ایجاد اشتعال های اولیه می تواند به سایر سوانح نیز بسط

وزی ناشی از زلزله به تخمین میزان خسارات وارده پرداختهه شهد. بها اسهتفاده از     با استفاده از مدل سازی فیزیکی وقوز گسترش آتش س بدین ترتیب         

، به برآور مقدار آب و تراک های مورد نیاز پرداخته شد که به دلیهل مهدل سهازی دقیهق تهر      HAZUS99نتایج مدل سازی و بکار گیری روابط ارایه شده 

به روش نهوینی در بررسهی سهطح     . متودولوژی بکار رفتهی عدم قطعیت کمتری می باشندنتایج خروجی نیز دارا ،HAZUS99نسبت به مدل ارایه شده در 

بها   کفایت ایستگاه های آتش نشانی منجر می گردد که در صورت جم) آوری اطالعات ایستگاه ها و هیدرانت های موجود در منطقه به راحتی مهی تهوان  

ایه شده بدست می آید به قضاوت در مورد سطح کفایت ایستگاه ها و همچنهین هیهدرانت ههای    مقایسه مقادیر موجود با مقادیر مورد نیازی که از روش ار

 موجود در منطقه نمود.

 مراجع .6
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