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 )بخش اول(مراکس خذمات آتش نشانی در شرايط بحران
 

در اًتخاب هحل ايستگاُ ٍ ديگز ّای کارتزی سهیي در ضْزّا، ػَاهل هَثز ّای آتص ًطاًی، سزاًِاًَاع ايستگاُدر ايي تخص 
 ضَد.هؼیارّای هَرد ًیاس در هکاى گشيٌی ٍ ساهاًذّی تجْیشات آتص ًطاًی تزرسی هی

 انواع ايستگاههاي آتش نشانی

ًجات ٍ گزٍُ پطتیثاًی( هستقز ضذُ کِ تزای ضْزّای  -در ايي ايستگاُ سِ ًیزٍ )حزيق ایستگاه بزرگ )مادر(: -1

دستگاُ اتَهثیل حزيق تا  7تا  4ضًَذ ػثارتٌذ اس اُ هستقز هیگزدد ٍسائلی کِ در ايي ايستگتزسگ ٍ پزجوؼیت پیطٌْاد هی
ّای گزٍُ ًجات تا تجْیشات هزتَعِ ٍ خَدرٍّای ٍيضُ ضاهل: لَدر، جزثقیل، صًزاتَر دستگاُ اتَهثیل 4تا  2تجْیشات هزتَعِ، 

ُ هادر حذاقل ضص ّشار هتز هزتغ ٍ سهیي هَرد ًیاس ايستگارٍضٌائی، تاالتز ٍ ًزدتاى کِ تا تَجِ تِ ًیاس هستقز خَاٌّذ تَد. 
 ( ًفز در ّز ضیفت خَاّذ تَد. 32تا  22تاسیسات ٍ اهکاًات ٍرسضی ٍ سيستی ٍ تْذاضتی تزای )

دستگاُ اتَهثیل حزيق ٍ ًجات هستقز خَاٌّذ تَد. سهیي هَرد ًیاس  6تا  3در ايي ًَع ايستگاُ  ایستگاه متوسط: -2

 ( ًفز در ّز ضیفت تايذ تاضذ. 22تا15تْذاضتی ٍ سهیٌی تزای )هتز هزتغ ٍ اهکاًات ٍرسضی ٍ  3333حذاقل 

دستگاُ خَدرٍی آتص ًطاًی ٍ يک دستگاُ خَدرٍی ًجات تا توام  2تا  1در ايي ايستگاُ  هاي کوچک:ایستگاه -3

تز هزتغ ٍ ه 233تجْیشات تزای ضزکت در يک حادثِ حزيق يا ًجات هستقز خَاّذ ضذ. سيزتٌای هَرد ًیاس تزای ايي ًَع ايستگاُ 
 ًفز خَاّذ تَد. 7اهکاًات رفاّی ٍ ٍرسضی ٍ سيستی تزای ّز ضیفت 

 

 هاي آتش نشانی ايستگاهضوابط استقرار 
حفاظت در هقاتل تٌَع هقتضیات عثیؼی ٍ غیز عثیؼی يا اًساى ساخت کِ در رضذ ٍ تَسؼِ ضْز ًقص داضتِ است تِ پیچیذگی هسالِ 

 ار داد. ّای آتص ًطاًی تايذ هذًظز قزحزيق ايي ضْزّا افشٍدُ است. تز ايي اساط ضَاتغی را تزای استقزار ايستگاُ
ای تايذ در هکاًی ًی تايذ در حاضیِ هؼاتز اصلی ضْز تاضذ. در صَرت استقزار در کٌار هؼاتز هحلِّای آتص ًطااستقزار ايستگاُ -

 کِ اهکاى ارتثاط تِ يک هسیز اصلی ٍجَد دارد قزار گیزد. 
ارجحیت دارد. ايي استقزار تايذ تا سايز  ّای دٍ تز کِ دٍ هؼثز دستزسی داضتِ تاضذّای آتص ًطاًی در سهیياستقزار ايستگاُ -

 ضَاتظ قزارگیزی ايستگاُ ًیش ّواٌّگ تاضذ. 
 هتز اس اٍلیي چْار راُ تزای هواًؼت اس تذاخل تزافیکی فاصلِ داضتِ تاضذ.  63هکاى استقزار ايستگاُ تايذ حذاقل  -
ستقزار تِ لحاػ تَپَگزافی ٍ ّوچٌیي ّای ٍاکٌص هثتٌی تز ًَع کارتزی اراضی، جزياى آب هَرد هصزف ٍ ٍضؼیت اهسافت -

 گزدد. ّا جْت اعفاء حزيق تٌظین هیهستقل ساختواىاهکاًات 
ّا دارای ّی اعفاء حزيق هتٌاسة تا سغَح تحت پَضص ضزٍری است، ساختواىدر صَرت ػذم اهکاى تاهیي کافی ايستگاُ -

جْت حفاظت کافی تا ادارُ يا ساسهاى آتص ًطاًی  ّای خَدکار اعفاء )اسپزيٌکلز( هجْش تَدُ ٍکارتزی ػوَهی تِ دستگاُ
 ّواٌّگ ضَد. 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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فزهاًذّی تِ ضزٍرت تجْیش ّای ٍاقغ در حَسُ در صَرت ػذم تطخیص ٍ اػالم ساسهاى آتص ًطاًی در هَرد ّز يک اس کاتزی -
َظف تِ ًصة ايي ّای داخلی ٍ غیزُ هالک يا ًاظز هَدکار ردياب ٍ اػالم ٍ اعفاء حزيق ٍ ّوچٌیي ضلٌگخّای تِ سیستن

 ّا ػثارتٌذ اس: تاضذ. ايي دستگاُّای خَاستِ ضذُ هیٍسايل يا دستگاُ
 ّای ردياب خَدکار دستگاُ -1

 ضیزّای آب آتص ًطاًی هغاتق دستَرالؼول ساسهاى آتص ًطاًی  -2

 ّای اعفاء حزيق خَدکار دستگاُ -3

 ّای ايستادُ هجْش تِ ضیز سیستن فَراى ٍ ...سیستن لَلِ -4

 ّای ساختواًی کٌتزل ضذُ را داضتِ تاضٌذ. ّای ادارُ آتص ًطاًی تايذ هجَس ٍرٍد تِ هجوَػِهاضیيٍيذاد حزيق در صَرت ر -
تايذ تحت کٌتزل ٍ تاسديذ تاضذ در صَرت اس کار افتادى تالفاصلِ تِ ادارُ آتص ًطاًی ّای ًصة ضذُ خصَصی هیکلیِ سیستن -

 گشارش ضَد.
 ريشی حزيق ٍ ًگْذاری اعالػات تايذ در هزاکش آتص ًطاًی تَسؼِ ياتذ. زًاهِتّای کاهپیَتزی تِ کارگیزی سیستن -
ّا ٍ هیاديي کَچک کِ ايجاد گزُ تزافیک کزدُ ٍ سثة کٌذی حزکت االهکاى ًثص ٍ يا هجاٍر چْار راُهحل ايستگاُ حتی -

 گزدد اًتخاب ًگزدد. هی
ّا، هزاکش آهَسضی، درهاًی، سیٌواّا ٍ ... اًتخاب ثی، سيارتگاُهحل ايستگاُ در هجاٍرت هزاکش ضلَؽ جوؼیتی هاًٌذ هزاکش هذّ -

تا جوؼیت ضذُ ٍ حادثِ  فاست تاػث تصادًگزدد. سيزا لشٍم خزٍج سزيغ خَدرٍّای آتص ًطاًی در هَاقغ تزٍس حزيق هوکي 
 گزدد. آفزيي تاضذ ٍ ػالٍُ تز آى آصيز خَدرٍّای آتص ًطاًی سثة هشاحوت هزدم در هزاکش هشتَر هی

 در جايی اًتخاب ضَد کِ در هحل خزٍجی آى تقاعغ تاضذ. هکاى ايستگاُ تايذ  -
 ّای آتص ًطاًی تايذ در تزاتز سلشلِ هقاٍم تاضذ. ساختواى ايستگاُ -
 االهکاى سوت ٍرٍدی گاراصّا ًثايذ در هسیز تاد رٍساًِ قزار گیزد. حتی -
کِ اهکاى کٌتزل ٍ تاضذ ّای اصلی ٍ ًشديک تِ تقاعغ هیًطاًی خیاتاىّای آتصزار ايستگاُتزيي هحل تزای استقهٌاسة -

 ّای تقاعغ را ًیش داضتِ تاضذ. چزاؽ
ّای آتص ًطاًی، ايجاد ّايی اًتخاب ضَد کِ ػزض کافی داضتِ تاضذ ٍ در حیي خارج ضذى هاضیيهحل ايستگاُ تايذ در خیاتاى -

 اضکال ًٌوايذ. 
ًصة چزاؽ راٌّوايی در اتتذای  تايذ ،در خیاتاى يکغزفِ ٍاقغ گزدد لکي در صَرت استقزارالوقذٍر ًثايذ ًطاًی حتیايستگاُ آتص -

خیاتاى هَرد ًظز ٍ کٌتزل آى اس ايستگاُ هذتَر صَرت گیزد تا در صَرت لشٍم حزکت خَدرٍّای آتص ًطاًی در جْت خالف 
 اى گزدد. هاًغ ٍرٍد خَدرٍّای ديگز تِ خیايهسیز خیاتاى، 

ضَد کِ حجن تزافیک در ساػات اٍج، تِ ّیچ ػٌَاى هکاى ايستگاُ در هحل تالقی چٌذ خیاتاى ٍ در ًقاعی تؼییي هی هؼوَالً -
 ّای آتص ًطاًی ًگزدد. ّای گزٍُهاًغ يا کٌذ کٌٌذُ حزکت هاضیي

ّای آتص ًطاًی است تٌاتزايي حزکت هاضیي ًقلیِ سٌگیي ٍ کٌذرٍ اس ػَاهل کٌذ کٌٌذُّا يا ػثَر ٍسايل يکغزفِ تَدى خیاتاى -
 ّا تايذ تا در ًظز گزفتي ػَاهل هذتَر تؼییي ضَد.استقزار ايستگاُ
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