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ABSTRACT 

Fires are one of the great dangers that threaten buildings and affect their occupants, as they 

occur as a result of the high temperature of one of the materials in the building to the point of 

ignition and in many cases we cannot control the fire inside the buildings, which leads to their 

collapse completely or partially so that this affects the efficiency of the building from a 

functional point of view Technical, economic. One of the most important issues related to 

security and safety factors in buildings, which occupies a great place in the awareness of the 

architect, so it is necessary to raise awareness of design considerations in order to help reduce 

losses and limit the fire in its place without causing damage to the rest of the building parts. 

Where it was identified through the research on the concept of fire from a chemical point of 

view and its causes, whether they are (human - natural) causes. Columns - ceilings - floors, 

stairs, etc). These considerations and limitations need to be moved from being a general 

awareness to binding laws and regulations in order to ensure the safety of lives and facilities 

until they are settled in the architect’s awareness. Where the research aims to highlight and 

clarify these determinants related to how to apply security and safety factors and apply this to 

the architectural design. The research concluded with a set of recommendations in which he 

sees the necessity of obligating the architect to take them into account in the different stages 

of the building, starting from the design until the desired goal is achieved. Fires cause many 

material and human losses This prompted the researcher to seek to study this topic and shed 

light on it in order to reduce the destructive effects of fires by spreading that awareness 

among architects. 
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  الملخص
إرتفاع درجة حرارة أحد   المباني وتؤثر على ساكنيها وحدوثها يكون نتيجة  التي تهدد  الكبيرة  المخاطر  الحرائق هي إحدى 

ي يؤدى إلى إنهيارها تماما  مبان لا المواد الموجودة بالمبنى إلى درجة إشتعالها. وعندما ال نستطيع السيطرة على الحريق داخل  
الفنية واالقتصادية. فالحرائق تتسبب في العديد من الخسائر   الناحية الوظيفية،  المبنى من  أو جزئيا مما يؤثر على كفاءة 

ق ئاالمادية والبشرية مما دفع الباحثة للسعي وراء دراسة هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه وذلك للحد من اآلثار المدمرة للحر 
المهندس   من في وعى  التي تحتل مكانة كبيرة  المواضيع  أهم  المباني من  المعماريين. كفاءة  بين  الوعي  ذلك  خالل نشر 

المعماري. إن التوعية باإلعتبارات التصميمية للمباني يؤدى إلى تقليل الخسائر وحصر الحرائق في مكانها. للحرائق مفهوم 
إلي اإلشارة  تم  الكيمائية  الناحية  التصميمية كما    همن  المحددات  البحث  إستعرض  المختلفة كذلك  على أسبابه  البحث  ركز 

–األعتاب    –الفتحات    -حوائط   –لتطبيق عوامل األمن والسالمة في المباني عامة وعلى مستوى عناصره من )أساسات  
كونها إدراك عام إلى    ل منقتوالمحددات تحتاج أن تن  اإلعتبارات  األرضيات والساللم وغيرها(. وهذه  -األسقف  –األعمدة  

قوانين ولوائح ملزمة حرصا على سالمة األرواح والمنشآت حتى تستقر في وعى المهندس المعماري. حيث يسعى البحث 
خلص   وقد  المعماري.  التصميم  على  والسالمة  األمن  عوامل  تطبيق  وكيفية  المتعلقة  المحددات  هذه  وتوضيح  إبراز  الى 

التو  إلى مجموعة من  المعماري بمراعاتهات ايصالبحث  المهندس  إلزام  فيها ضرورة  المختلفة   التي يرى  المبنى  في مراحل 
 ق الهدف المنشود. يمن التصميم حتى تحق ا  إبتداء

 تمهيد: 
سالمه األفراد مما يحتاج إلى نشر ثقافة كيفية   وتؤثر على  المباني  نهياراتإتؤدى إلى    التيمن أحد المخاطر    هيالحرائق  
الحماية من الحريق إلى التقليل من المخاطر المصاحبة له    حيث تهدف  هنتهائإوبعد  وجود الحريق    أثناء  عاملتلوا   الحماية

 . وحماية ممتلكاتهمعلى أمان األفراد والحفاظ 
    :كلمات مفتاحية 

 آثار الحريق    –الحريق  –عوامل األمن والسالمة 
 مقدمة: 

وإذا تم معالجة الحريق في اللحظات   المباني والمنشآت. علىمروعا   خطرا   تشكل التي مخاطرةو  يتناول البحث دراسة للحريق
. تتأثر المواد  المناسب  وباألسلوبالمادة المشتعلة    إلطفاءالمادة المناسبة    ستخدامإب  هخمادإيكون من السهل  ندالعه  ولى إلاأل

بإبالحريق   اإلاإلما  أو  التشقق  او  او  نصهار  المبنى  اإلنكماش.لتواء  وتشطيبه    ومواد  مقاومة  تمكإنشائه  التي  من ن هي  نا 
 . حالة حدوث حريق  حماية أرواح شاغلي المبنى في

 : ةالبحثي  المشكلة 
بعض الحاالت   فينهيارا  تاما   إنهيارها  إأدى إلى    خيرة مماالمباني في اآلونة األ نتشرت كثير من حوادث الحرائق للعديد من إ

 نشرالموضوع و ستدعى ضرورة تسليط الضوء على هذا  إبشكل عام مما  نشأ  ملأثر فيه الحريق على كفاءة ا  خراآلوالبعض  
 يلي: التعامل المناسب معه حيث تالحظ العديد من المشكالت كما  كيفيةو أضراره و وآثاره بمفهوم الحريق  التوعية

 .بشكل دقيق المباني فيلمكافحه الحرائق  المصري عدم اتباع الكود  -
 المباني.ناصر على ع عدم الدراية بآثار الحريق -
  وتقليل انتشاره.الحريق  احتواءعدم العلم لدى الكثير بكيفية   -
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  :هدف البحث
الى   البحث  المساعدة  التوعية  يهدف  أجل  المبنى ومواده من  عناصر  الحماية من  بأداء  الحرائق  إعلى  المنشأة   فيندالع 

البشرية أيضا  خسائر  ال  وتقليل  وحماية األرواحلحريق  ان اكم  وحصرها فيالسيطرة عليها مع تقليل الخسائر المادية    وكيفية
 على عناصر المبنى بقدر اإلمكان الستغالله مجددا.والحفاظ 

   :منهج البحث
المنهج   على  البحث  الحريق  أحيث    االستقرائياعتمد  على مفهوم  الضوء  الباحث  على عناصر    ومخاطرةلقى  ذلك  وتأثير 

طفاء  إكواد  أنظريات و   علىالي التعرف    باإلضافةالبناء للحريق    في د المستخدمة  الموا  ومدي مقاومة بعض  المختلفةالمبنى  
 . قإنتهاء الحريثناء وبعد أ الذكيمن التعامل  المعماريين وتمكينهملتوعية   المختلفةالحريق 

 :عليه وكيفية السيطرةطفاء للحريق اإلوأسبابه ونظريات الحريق  -1
الحريق:  1-1 الحرا  مفهوم  بسبب عاد  قئتبدأ  وذلك  الشرر  مستصغر  من  ينشأ  معظمها  ألن  ضيق  نطاق  على  ة 
همال في إتباع طرق الوقاية من الحرائق، ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائهـا مخّلفـة خسـائر ومخاطر فادحة  اإل

تخاذ التدابير  إلذلك وجب   شياء،أمن    اشتعال في كل ما يحيط بنفي األرواح والمنشآت، ونظرا  لتواجد بعض المواد القابلة لإل
 . (12-)  الخسائرالوقائية وتحقيـق إمكانية السيطرة على الحرائق في حالة نشوبها وإطفائها في أسرع وقت ممكن وبأقل 

 الكيمائية: مفهوم الحريق من الناحية   1-1-1
تج عنه ين  ءاو تحاد مادة مشتعلة بأكسـجين الهإهي تلك الظاهرة الكيميائية التي تحدث نتيجة  

وصوت وضوء  المفهوم  (.3)  حرارة  هذا  من  يحدث    أن  ويتضح  توافرالحريق  ثالثة    عند 
وه عليـه    وعناصر  يطلق  االشتعالإما  مثلـث  حرارة   –األكسجين    –الوقود    سـم  مصدر 

               (.1بشكل )كما هو موضح  ()مشعل
   يوضح مثلث الحريق 1شكل                                                                                                                                        

 : وأسبابهالمباني  مفهوم الحريق داخل  1-1-2
قد تعرض ارواح    التي  أضراره  ةيستدعى سرعة التحرك لمواجه  يحدث بصورة مفاجئة  ( 2شكل )  نتشار كبير للنارإهو  

 (. 4) طبيعية(أسباب  –بشرية  )أسباب يلإسباب الحريق أوتنقسم  إلصاباتل نىبمشاغلي ال
 : (5)  سباب البشريةاأل -أ

 لالشتعال.جسم قابل  أو عقب السيجارة على  عود الثقاب المشتعلكألقاء  همال:الالمباالة واإل  -
 نفجار. اإلو أوالخطر للمواد القابلة لالشتعال   ءالسيالتخزين  -
 التسخين.غراض تستخدم ألأجهزة كهربائية شتعال بالقرب من ود مواد سهلة اإلأو وج عطال الكهربائيةاأل -
 العمل.مكان   فيشتعال وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة لإل -
 ترك المهمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة.  -
 ال. مشتع هالسهو: كنسيان فرن الغاز وما علي -
 حتكاك في األجزاء الميكانيكية.حدوث شرر أو إرتفاع غير عادى في درجة الحرارة نتيجة اإل -
 العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر. -
 الجهل: كسوء استخدام النار.  -
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 : (5) سباب الطبيعيةاأل -ب
 فاع رجة حرارة الجو.رتإ و تحدث نتيجة الصواعق والزالزل والبراكين -

 :(6)وهي أسباب اخرى  توجدكما  -ج
 .أضيق نطاق ممكن وحصره فيو التحكم فيه أغياب المحددات التصميمية لتالفى تخفيف أثر الحريق  -
 النيران. حتياطات الالزمة لوقايتها من تخاذ اإلإشتعال دون  استخدام مواد البناء القابلة لإل -
 الصناعي. من ريق وقلة تدريبهم ودرايتهم بأساليب األالح ةحضعف كفاءة المسئولين عن مكاف -

 
 

                                      
 

                                              

 

 المباني أحد فيوضح اندالع النيران ي 2شكل 

 : (21-7) طرق اإلطفاءو نظريات إطفاء الحريق  -2
أحد أضالعه أو كل    شتعال المسبب للحريق، وذلك بإزالـة أو كسـراإل  مثلث  رتعتمد نظريات إطفاء الحريق على كس

  -: هيأضالعه، لذا تخضع نظريات اإلطفاء لثالث طرق 
الحريق:  -2 تبريد  نظرية  ستخدام  إببتخفيض درجة الحرارة العالية الناتجةعن الحريق  تعتمد نظرية تبريد الحريق    أ/ 

 على قدرة امتصاص الماء لحرارة المادة المشتعلة فيها النار. عتمدتو ،عن طريق قذفها على الحريق، المياه
تعتمد نظرية خنق الحريق بإنقاص نسبة أكسجين الهواء، بتغطيته بحاجز يمنع وصول    ب / نظرية خنق الحريق:  -2

 أكسجين الهواء إليـه، وذلـك بالوسـائل التالية: 
   الكيماوية.تغطية المادة المشتعلة بالرغاوى  •

الهواء  ذ  افنمغلق   • في  األكسجين  نسبة  من  للتقليل  الحريق  بمكان  التهوية  تسمح   إلىوفتحات  ال  التي  النسـبة 
 شتعال. ستمرار اإلإب

ب  • الحريق  مكان  نسف  طريق  عن  وذلك  النيران،  فيها  المشتعلة  المادة  عن  اللهب  ناسفة  إفصل  مواد  ستخدام 
   .(8) البترول آبار قكالديناميت، وهذه الطريقة المتبعة عادة إلطفاء حرائ

الحريق:  -2 تجويع  نظرية   / تعتمد نظرية تجويع الحريق بالحد من كمية المواد القابلة لالشتعال، وذلك بالوسائل ج 
 التالية:  

                          • نقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيدا  عن تأثير الحرارة واللهب. 
 شتعال.ة لإل قابللا• غلق محابس الغازات 
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ختالف المواد المشتعلة كما تعتمد كيفية إطفاءهـا تبعـا   تختلف تصنيفات الحريق تبعا  إل  : )9)   الحريقتصنيفات    -3
الحريق ومدى   المخز إلنـوع  المواد  بناءا  على  ( 1)  جدول نة في محيطه، ويوضح  نتشاره وخطورة  الحريق  طبيعة   تصـنيفات 

  طفائي لكل نوع.الوسيط اإلاء و فطالمواد المشتعلة ونظرية اإل
  .(20)التصنيف االوروبى للحرائق ( يوضح 1ول )د ج

 نظرية االطفاء والوسط االطفائى  نوع المواد المشتعلة نوع الحريق 
 حرائق المواد الصلبة  
Class( A) Fires  

ستخدام المواد الصلبة  إالحرائق الناتجة عن 
 التى تكون غالبا ذات طبيعة عضوية  

 )مركبات الكربون( مثل: 
 الخشاب( ا – ةشاالقم –البالستيك  –)الورق 

طفاء هذه الحرائق على نظرية إيعتمد 
 التبريد:
ستخدام المياه أو محاليل تحتوى إوذلك ب

 على نسبة كبيرة من المياه. 
 حرائق المواد السائلة  
Class (B) Fires 

الحرائق الناتجة عن استخدام المواد السائلة أو  
 شتعال:المنصهرة القابلة لإل

 هانات(. الد  – الشحوم –الزيوت  –)النفط 

يعتمد اطفاء هذه الحرائق على نظرية 
 الخنق:
ستخدام الرمال أو المواد الرغوية إوذلك ب

أو غاز ثانى اكسيد الكربون أو البودرة  
 الكيماوية الجافة. 

 حرائق المواد الغازية
 Class (c) Fires 

ستخدام المواد الغازية  إالحرائق الناتجة عن 
   القابلة لالشتعال مثل غاز: 

، االكسجين، البيوتان، نميثان، األسيتيلي) ال
 البوبان(.

طفاء هذه الحرائق على نظرية إيعتمد 
 التجويع:

ستخدام الرغاوى والمساحيق إوذلك ب
الكيماوية الجافة  فى حالة السيولة عند  
تسربها على األرض وتستخدم رشاشات 

 المياه لتبرد عبوات الغاز. 
 حرائق المواد المعدنية

 Class (D) Fires 
ستخدام مواد المعادن  إالحرائق الناتجة عن 

 القابلة لالشتعال . 
طفاء هذه الحرائق على نظرية إيعتمد 

 الخنق: 
وذلك باستخدام كميات من الرمال أو  

الجرافيت أو بودرة المعادن ، كما يحظر 
 تماما استخدام الماء .

نوع مستقل لحرائق الكهرباء، والسبب   يخصص  مطبقا للتصنيف الحديث ألنواع الحرائق ل حرائق الكهرباء  
لى أن الحرائق التى تبدأ بسبب التجهيزات الكهربائية تنشأ فى الواقع بمواد  إفى ذلك يرجع  

 تعتبر حرائقها من النوع األول أو الثانى.
 ويتم مواجهة هذه الحرائق بأتباع نظرية الخنق وذلك على النحو التالى: 

 ملية االطفاء.اء عر جإفصل التيار الكهربى قبل -
 طفاء التى تتناسب مع نوعية المواد المشتعلة فيها النيران.استخدام وسائل اإل -
فى حالة تعذر فصل التيار الكهربائى وأيضا عدم التأثير الضار على التجهيزات، وهذه  -

 المواد تتضمن أبخرة الهالوجينات والمساحيق الكيماوية الجافة وثانى أكسيد الكربون.
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 ( 1):أهداف الحماية من الحريق -4
 : لى ما يليإة والوقاية من الحريق تهدف أعمال الحماي

 :يلي  تباع ماإويتم ذلك بحتمال بدء الحريق إتقليل  -4-1
 .جراءات الوقاية من االشتعالإتوعية شاغلى المنشأ وتدريب فريق الصيانة على  -1
 .شتعالد الذي قد يتعرض لمصادر اإل ، وخاصة الوقو التعامل معه ى خواص الوقود وطريقةل د عو يوضع ق -2
 . شتعالإلى حدوث إجهزته التى قد تؤدى  أالتحكم فى خواص المبنى و  -3

 : تباع اآلتىإويتم ذلك بسالمة شاغلى المنشأ والزوار  – 4-2
 . فعالة وتعليمات واضحةنذار إتوفير وسائل  -
 .متطلبات الكودة وواضحة طبقا لمناسب تحديد منافذ هروب -
 .  ممرات غير مسدودة ............( –بواب غير مقفولة بالقفل التحكم فى سيولة حركة الهروب )أ -
 يواء آمنة(.إالشارع الخارجى أو مناطق ز مناطق آمنة فى نهاية المنافذ )تحدد أو تجهي -

 (:10)تقليل خسائر الممتلكات وتلف األنظمة وتوقف العمل  4-3
 قليل التلفيات داخل المبنى ويساعد على ذلك: ت

 . التحكم فى حمل الحريق او التهوية -
 .أحوزة حريقالمبنى الى  تحييز -
 . بواب على مقاومة الحرق(قدرة الحوائط واألسقف واألنتشار الحريق )إكفاءة حواجز منع  -

 (: 11) ضى(التعر  نتشار الحريق وامتداده للمنشآت المجاورة )الحماية من الخطرإمنع  -4-4
 هناك محددات مؤثرة على الحماية من الخطر التعرضى هى:    

 .  ساحة الواجهةم-أ        
 .واجهة وبين الحد الخارجى المقابلالمسافة الفاصلة بين ال -ب      

 . الفتحات غير المحمية فى الواجهة نسبة -ج

 . رتفاعهاإلنسبة بين طول الواجهة و ا -د 
   (:12)( و جزئىأنهيار كلى إومة الحريق لمدة تكفي إلطفائه دون )مقا أ هيكل المنش نهيارإمنع -5

 توفير وسائل مكافحة الحريق اآلمنة والفعالة كما يلي:  5-1
 .الحريق بمجرد حدوثه ستكشافإوسائل  -1
ختيار وسط  إ( و مصادر كافية لمكافحة الحريق )مياه ذات ضغط كافى، مواسير وخراطيم، وسائل اطفاء أتوماتيكية  -2

 . شغال المبنى ونوعية محتوياتها إلالمناسب طبقفاء طاال
 : حتياطات مكافحة الحريق الداخليةإ -3

 .لجزء من المنشأ على رجال اإلطفاءنهيار المفاجئ تقليل خطر اإل •
 .فاء والتحكم فى سيولة الحركة بهاطتوفير مسارات آمنة لرجال اإل •
 .تصال كافيةإتوفير وسائل  •

 :يةجر احتياطات مكافحة الحريق الخا -4
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 .المختلفة للمبانى لى الواجهاتإسهولة الوصول للموقع والوصول  •
 .  )مثل ترتيبات نوافذ الطوارئ( مراعاة سهولة مكافحة الحريق فى التصميم المعماري  •

   (: 4) من الحريق على عنصرين والحماية عمال الوقايةأتعتمد  5-2
صدار هذه التشريعات السلطات  إوتتولى  نشطةألصدور التشريعات التى تنظم قواعد الحماية وسالمة مختلف ا -1

بمعرفة المتخصصين فى   المركزية أو المحلية المتخصصة وذلك بعد دراسات مستوفاة لمخاطر الحرائق المتوقعة
 .  هذا المجال 

 .           ة تنفيذ قواعد الوقاية من الحريقعداد كوادر واجهزة فنية متخصصة لمباشر إ  -2

 : (1)للحريق  مقاومتها مدىبناء و الفى  استخداما األكثر موادال-6
 :الخشب -6-1
 -: مة الخشب للحريق على أربعة عواملتعتمد مقاو  
 حيث أن الخشب الصلد أكثر مقاومة من الخشب الرخو. :نوع الخشب -أ

الخشب  -ب الكتل الخشبية السميكة منه من المواد البطيئة اإل  :سمك    واقعة من   ةحتراق نظرا لتكون طبقحيث تعتبر 
 . ءبطيرض للحريق تميل إلى االحتراق النباتى عند إحتراقها على السطح المع الفحم

التصنيع:    -ج  . للوصالت وإحكام تركيبها  الصناعي ختالف عمليات التجهيز  إتختلف مقاومة الخشب للحريق بنوعية 
ه يصعب على الحرارة  ألن  ك لواللسان أكثر الوصالت الخشبية مقاومة للحريق وذ  وعند تركيب الوصالت تعتبر وصلة النقر

 واللهب المرور خالل الشقوق بين وصالت الخشب المتجاورة.
 الكيميائية المؤخرة لالشتعال.إذا عولج بدهان أو محاليل للحريق يمكن إعطاء الخشب درجة مقاومة   -د

بأنواعه:  6-2 أكثر مقاومة   (راألحم)الطوب الطينيإال أن    للحريق،  بأنواعه المختلفة له مقاومة جيدة  الطوب  الطوب 
 غيره.من 
بأنواعها(:  )  الحجر -3  -6 تختلف األحجار فى مقاومتها للحريق ما بين األحجار النارية كالجرانيت التى  الصخور 

الكوارتز    تحتوي  للتفتت والتشظى   576يتمدد بسرعة فى درجة حرارة    الذيعلى عنصر  الحجر  درجة مما يعرض سطح 
إلى مجموعة    ينتمي  الجيري الحجر    .  األمر خطرا إذا كان الحجر على هيئة كتل سميكةيكون    منه وال  ةوتتساقط أجزاء رقيق

إلى أكسيد الكالسيوم " الجير درجة م    400األحجار الرسوبية المكونة من كربونات الكالسيوم التى تتحلل فى درجة الحرارة  
إلى هذ   الحي للحجر  الخارجية  األسطح  الكربون وتتعرض  أكسيد  لإل  ثيرالتأ  ا" وثانى  أكثر  درجة  ألنها معرضة  فى  رتفاع 

ستعملت المياه فى أغراض المكافحة  إالحرارة فى حين تحتمى األجزاء الداخلية من الحجر من تأثير الحريق أو الحرارة فاذا  
ف الحجر  على  ويتساقط.إوتساقطت  يتفكك  الحجر  سطح  على  المتكون  الحي  الجير  فى    فيأتي  الرمليالحجر  وكذلك    ن 

  .(20-10)  حيث يتقلص ويتشقق عند تعرضه للحريق الجيري والحجر  الجرانيتيبين الحجر مته و امق
األحجار   األأما  فى  كانت  المتحولة والتي  الضخور  لمجموعة  تنتمي  نارية  التى  صخور  خواصها  أصل  وفقدت  رسوبية  و 

ر الصناعية لها استخدامات واسعة  حجاألاو   .ن أمثلة هذه الصخوررضية ومتحت تأثير الحرارة والضغط وتحركات التربة األ
سمنت وبصفة عامة يمكن أن  فى أعمال تجميل المبانى وهي تصنع عادة من مسحوق االحجار الطبيعية مختلطة مع األ

ير المفاجئ فى درجة الحرارة وذلك عند تبريده بالمياه عندما تكون درجة حرارته مرتفعة نتيجة يالحجر يتأثر بالتغ  ن أيقال  
     .(20-10)لى حدوث تشققات وتفتت للصخر إؤدى ذلك وقد ي الحريق
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كذلك فى صنع مونة البناء، حيث يصنع من الحجر    ويستخدم فى أعمال الجص لتبطين الحوائط واألسقف  الجير:  6-4
ذات    وذلك بتغطيتها بطبقة منه  فى وقاية األعمدة المعدنية أو األسطح التى تتأثر بالحريقيمكن استخدام الجص  و   الجيري 

 . (19)عطاء األعمدة واألسطح درجة مقاومة للحريق إلمك مناسب س
المسلحة 5  -6 تتقلص بدرجة ملحوظة فى درجة حرارة تتراوح بين  إذا تعرضت لنار الحريق    الخرسانة  :الخرسانة 

وينتج  درجة  500  -400 وتشققات،عنه    م  طفيف  شروخ  تمدد  يحدث  فإنه  ذلك  عن  الحرارة  درجة  إرتفعت  دأ  بيثم    وإذا 
على تحمل   تتأثر األسياخ المعدنية داخل الخرسانة من إرتفاع درجة الحرارة وتقل مقاومتها كما ألسمنت فى التفتت والتحلل،ا

 .                           (13-20) األثقال
كثر واال  ةيوضح تأثيرات الحرارة على الخواص المختلفة للخرسانة حيث انها من العناصر الهام(  2)وفيما يلي جدول  

 ستخداما:إ
 (.19)الخواص المختلفة للخرسانة  على ةريوضح تأثيرات الحرا 2جدول 

 التأثيرات  درجة الحرارة الخواص 
 م   º 300أقل من   اللون 

300-600 º  درجة م 
600-900 º  درجة م 

 درجة م  900أكثر من 

 اللون الطبيعي للخرسانة. 
 تأخذ الخرسانة اللون الوردى. 

 تأخذ الخرسانة اللون الرمادى الفاتح.
 تأخذ الخرسانة لون كريمى غامق.

 م   º 300أقل من   انة للخرس مقاومة الضغط
500-600 º  درجة م 

 

 % من المقاومة. 30تفقد 
 % من المقاومة.  80-60تفقد من 

 م  º  300 معامل المرونة
600  º  م 

 % من قيمته. 40يفقد 
 من قيمته. % 85-80يفقد من 

 م  º  300 معايير القص
 

 % من قيمته. 40فقد 

 عشوائية  - الشروخ
األلومنيوم، حديثا  لمبنى، والشائع منها الحديد الزهر، والصلب و تركيب اعمل العديد من المعادن فى  يست  :المعادن  6-6

هى تستخدم كعناصر لتحمل األثقال او    كما يستخدم الرصاص والنحاس والحديد المطاوع فى بعض التوصيالت بالمبنى.
المياه كما  يل امجألغراض ت المياه وتجهيز دورات  المطاوع فى توصيالت  لمبنى كما يستخدم الرصاص والنحاس والحديد 

يستخدم داخل المبنى بعض السبائك مثل النحاس األصفر التى تستخدم فى صناعة صنابير المياه ومقابض األبواب وما  
ذلك.إ المبنى    لمعادنا  لى  داخل  لالحتراقالمستخدمة  قابلة  أ  غير  سهلة  إال  المواد  إلى  الحرارة  لتوصيل  وسيلة  تمثل  نها 

حتراق االمن مادة مقاومة  بطبقة واقيه    Unprotected metal  االحتراق المالصقة أو القريبة منها ، والمعادن غير المغطاه
  المعادن  فان  .قالحريعند حدوث  حمل األثقال تتعرض للسقوط لضعف مقاومتها نتيجة إرتفاع درجة الحرارة تالمستخدمة فى  

تسخينها   عند  مقاومة  تتمدد  مادة  من  واقية  بطبقة  بتغطيتها  الحرارة  تأثير  من  المعدنية  األعمال  وقاية  الضرورى  من  لذا 
   (.14)صلة للحرارة لتجنب سقوطها المبكر للحريق وغير مو 
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ة تسخين أو تبريد لعملي الزجاج بسرعة عند تعرضه للحرارة الشديدة ويتكسر ويتفتت إذا تعرضينصهر  الزجاج: 6-7
مما قد يعرض األماكن المجاورة لخطر   ينفذ اللهب من خالل النوافذ والفتحاتوقد مفاجأة حيث أنه موصل جيد للحرارة، 

 (: 15)أنواع من الزجاج المقاوم للحريق وهي  يوجد ثالثة كما .الحريق
فون بداخله شبكة سلك، هذا  ومد  ةصهو زجاج ال يقل سمكه عن ربع بو  Wired glassالزجاج المسلح بالسلك   -أ

 .بداخله تعمل على منع سقوط الزجاجال أن الشبكة السلكية الموجودة إالنوع تحدث به شروخ عند تعرضه للحرارة 
عبارة عن قطعة صغيرة من الزجاج تتراوح  هو :Electro copper glazingالزجاج المثبت بشرائح النحاس  -ب

طارات من النحاس تعمل على منع  إبوصة وال يقل سمكها عن ربع بوصة مثبته داخل  16-4مساحتها من 
 . مة لفترة نصف ساعةسقوطها عند حدوث حريق، وله مقاو 

ط والفواصل  قامة حوائط الحوائ إهى قوالب مجوفة من الزجاج وتستخدم فى Glass Blocksالطوب الزجاجى:  -ت
 . مقاومة الحريق لمدة ساعة تقريبا ولها القدرة على

الرقيقة    6-8 المبانى  األلواح والشرائح    وهي توجد العديد من األلواح والشرائح داخل المبنى،  :  المستخدمة فى 
عادة    وهي  من مواد مختلفة وتستخدم على نطاق واسع داخل المبنى ألغراض تبطين الحوائط أو األسقف أو إلقامة فواصل

ومن هذه األلواح: ألواح االلياف المضغوطه  الحراري    ون سهلة االحتراق، وتستخدم أيضا المتصاص الصوت أو العزلتك
 . (14) ألواح الجص، وألواح الخشب الرقيق، وألواح البالستيك

العازلة:    6-9 غات بين الحوائط أو  وتستعمل ألغراض منع إنتقال الحرارة أو لعزل الصوت، وتركب داخل الفرا   المواد 
البياض. أغلب النباتى.  هااألسقف أو تثبت أسفل  الفحم  أنواع  الخشب وبعض  وتعتبر    مواد سريعة االحتراق كالفلين ونشارة 

كالصوف الزجاجى وبعض حتراق  إلقابلة ل  وقد ظهرت أنواع منها حديثا  غير  وسيلة سهلة النتقال الحريق خالل الفراغات.
 . لة النتقال الحريق خالل الفراغاتنواع الفحم النباتى وهي تعتبر وسيلة سهأوهناك  . رأنواع الصخو 

االنتهاء من  عقب  .ودهان حوائط المبنىالحديد المشغول يستعمل الطالء لوقاية وتجميل الخشب و  الطالء: 6-10
واع الطالء من مواد قابلة  غشاء رقيق صلب بفعل التفاعالت الكيميائية والبخر، وجميع أن  الىالطالء   يتحولالدهان  عملية

 .خالل الفراغاتألنتشار الحريق سهلة لاللتهاب وتعتبر وسيلة 
   (: 11) هناك قواعد اختبار مقاومة عناصر االنشاء للحريق طبقا للكود المصرى كما يلي

 :االنشائية تراعى القواعد االتية عند اختبار العناصر
 . الختبار من سطحه السفلى فقطيضه لتحدد مقاومة الحريق الى سقف على أساس تعر  -أ

 –ما لم يكن هذا الحائط معتبرا حائط حريق أو جزء من حائط حريق  –تحدد مقاومة الحرائق الى حائط خارجى  -ب
 . طحه الداخلى فقطعلى أساس تعريضه الختبار من س

 .ساس تعريضه لالختبار من كل سطحيهتحدد مقاومة الحريق الى حائط داخلى على ا -ج
اس تعريضه لالختبار من كال حريق الى حائط مغلف لبئر او منور محمى من الحريق على أستحدد مقاومة ال -د

 (. 10) . اال إذا كان حائطا خارجيا فأنه تنطبق عليه فى هذه الحالة الفقرة )ب(سطحيه
 .اس تعريضه لالختبار من كال سطحيهتحدد مقاومة الحريق ألي حائط حريق على أس -ه

 : والفترات الزمنية لهذه المقاومة ه مدى مقاومة عناصر انشاء المبنىب (3)وفيما يلي نستعرض جدول
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 (.18) عناصر انشاء المبنى والفترات الزمنية لهذه المقاومة يوضح مدى مقاومة 3جدول 

 مدى المقاومة للحريق بالساعة السمك بالبوصة مواد االنشاء العناصر 

 الحوائط 
 والفواصل 
 واالسقف 

 واالرضيات

 الطوب األحمر األصم 
 الطوب المجوف 
 األسمنت المسلح 

 طوب األسمنت 
 قوالب الجبس 

 طبقة الخشب الحبيبى المغطى ب 
 بياض نصف بوصة على الجانبين 

 

9 
11 

8 
9 
4 
3 

6 
6 
6 
4 
2 
2 

 األبواب
 الخشب 

 ألواح حديد
ألواح حديد مغطاة من 

الجانبين بألواح اسبستس 
 بوصة 1/8سمك 

خشب مغطى من الجانبين  
 بألواح صاج 

 األبواب الصاج المنزلقة 
 

 الخشب الصلد 
 

 الخشب 
 ألواح حديد

ألواح حديد مغطاة من الجانبين  
 بوصة 1/8ألواح اسبستس سمك ب 

خشب مغطى من الجانبين بألواح  
 صاج 

 األبواب الصاج المنزلقة 

1 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
- 

2/1 
 
1 
1 
4 
 
 
2 
 
2 

 الزجاج مسلح داخل بروايز   - الزجاج 
من النحاس أو براويز من األسمنت 
مساحة  يزيد  ال  بحيث  المسح 

 بوصة  12البراويز عن 
سمك   - الخشب  براويز  داخل 

1.75    

¼ 
 
 

½  
 
 

1 
 
 

   1/2           

 الصلب: األعمدة والكمرات 
 المغطى بوقاء من الطوب والمونة  

 بوقاء من الطوب األسمنت             
 بوقاء من الطوب واالسبستس  

 االعمدة الخرسانية 
 كمرات االسمنت المسلح  

 سمك الطبقة العازلة  
4.5 

3 
3 

12 
3 

 
6 
4 
4 
4 
4 
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  المطبقة فى معظم الدول العربية()متطلبات حماية المبانى والمنشآت من خطر الحريق -7

(3): 
 : بقصد تحقيق عدة أشياء أهمهاتم اعداد متطلبات لحماية المبانى من الحريق 

 ة نشوب حريق.توفير مستوى سالمة مناسب لشاغلى المبنى فى حال -أ
 .ل نطاق المبنى والمبانى المجاورةالحد من احتمال انتشار الحريق داخ -ب

 توفير االمكانيات التى تسهل على رجال االطفاء القيام بعمليات االنقاذ والسيطرة على الحريق.  -ج
ل  أعمايجب توفير مداخل ومساحات بدرجة كافية تمكن من القيام ب: عمليات االنقاذ ومكافحة الحريق 7-1

 ، كما يجب ان يتوافر فى المبنى االمداد الكافى بالمياه كما يلي:مكافحة الحريق وعمليات االنقاذ
ها من  ليإ: يجب أن يزود كل مبنى بالمداخل المناسبة ألغراض مكافحة الحريق يتم الوصول  مداخل فرقة االطفاء -أ

الطرق  أ. ويجب  سبةق جانبى ممهد أو طرق أخرى مناو طريأ،  و من طريق خاص، أطريق عام ن تكون هذه 
 (.18) زمة لذلك يق والمعدات الالكن من إستخدام عربات مكافحة الحر فسيحة وذات عرض كافى تم

:-ب اإلنشائية  ية مواد أخرى  أن تكون ساللم مكافحة الحريق مبنية بأكملها من الطوب أو الخرسانة أو  أيجب    المعايير 
ن تكون البطانات الداخلية كلها  أها عن المقاومة المحددة للمبنى نفسه ، كما يجب  ال تقل مقاومتأحتراق على  غير قابلة لإل

لى ساللم مكافحة الحريق عن طريق منطقة إحتراق ( ، ويشترط سهولة الوصول  ى مواد غير قابلة لإلأبمستوى صفر )  
بمصدر محمى   ا  رائق .ومزودن يكون مصعد الحريق داخل نفس تطويقة سلم مكافحة الحأخالية من خارج المبنى ، ويجب  

لتحويله عند الحاجة الى التشغيل اليدوى من    للتغذية بالكهرباء ويكون هذا المصدر منفصل عن كل الدوائر االخرى ، وقابال  
ال يتجاوز طول أمتر مربع  و   5.5ال تقل مساحة الردهة الموصلة الى سلم مكافحة الحريق عن  أقبل رجال االطفاء .ويجب  

 (. 16-15)متر  8عن ى ضلع فيه أ
 المعلومات المطلوب تزويد االدارة العامة للحماية المدنية بها: –ج 

عداد مخططات وتقديمها لالدارة العامة إيجب أن يقوم األشخاص المسؤلين عن كل مبنى وكل مبنى عالى االرتفاع ب
 : تتضمن المعلومات التالية للحماية المدنية

موقع المخارج والساللم   -                                   الشوارع المحيطة.                 -
 .والممرات

 . محابس أجهزة الرش -.                  ممراتوسائل التحكم فى خطوط الغاز والساللم وال -
الرئيسية للماء   الخطوط  -.                                            بكرات خراطيم االطفاء -

       .ولحنفيات الحريق

 لوحات انذار من الحريق.  -                    األبواب وقافالت االبواب اآللية.                    -
 . االنظمة اآللية إلطفاء الحريق-مصاعد رجال االطفاء.                                             -
 .ل القابلة لالشتعاللضارة والسوائمناطق تخزين المواد الكيمائية الخطرة والمواد ا -

بالماء:    -د مداد الكافى من الماء لمكافحة الحريق وبالنسبة للمبانى الصغيرة  ن يتوفر فى كافة المبانى اإلأيجب  االمداد 
. ى الطريق أو مصدر مياه آخر مناسبعتماد فى ذلك على حنفية الحريق الموجودة فنه يمكن اإلإوالمبانى قليلة االرتفاع ف

من حنفيات الحريق على أن     ستخدام خزانات مياه ثابتة بدالإمداد بالماء طبيعيا أو عن طريق  مصدر اإلويمكن أن يكون  
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مطابقا يكون موقع حنفيات الحريق وكذلك نوع التوصيالت  كما يجب أن    تكون كمية الماء كافية ألغراض مكافحة الحريق،
. وفى المبانى التى  مترا  60المبنى عن  افذ الماء وأي نقطة فى  يجب أال تزيد المسافة بين من  (. 6)لمتطلبات الحماية المدنية

عن   ارتفاعها  صاع  30يزيد  رئيسى  مياه  بخط  تزويدها  يجب  دائمةمتر  بصفة  بالماء  تماما  مملوء  من  أ فى     ، وأيضاد  ى 
عة نسبة لحجمها أو لطبيخط مياه صاعد بها مملوء بالمياه بالتركيب  دارة العامة للحماية المدنيةخرى التى ترى اإلالمبانى األ

 .  اشغالها دون التقيد باالرتفاع
 عمليات مكافحة الحريق:  7-2

، مع األخذ فى  طفاء الى المبنىيجب توفير مداخل إلقتراب سيارات ومعدات اإل :قتراب المؤدية الى المبانىمداخل اإل -أ
 .نتقالهاإب طفاء المطلو دات اإلرتفاعه وما يناسبه من نوعيات لمعإعتبار حجم المبنى و اإل

. يجب أال تزيد أقصى المسافة  ض مكافحة الحريق عند نقاط مناسبةن يتوفر اإلمداد بالماء بغر أ: يجب  مداد بالماءاإل -ب
. يجب أال يقل معدل تصريف مترا  60لى مصدر ماء مماثل على  إ  وألى أقرب حنفية حريقا  إى نقطة فى المبنى  أمن  

الت للمنطقة  محدد  هو  عما  حريق  حنفية  اشغال أية  نوع  مراعاة  مع  المدنية  الحماية  العامة  االدارة  بواسطة  تخدمها  ى 
 (. 18) ، تجارية، صناعية(المبانى )سكنية

تستخدم فواصل الحريق لتجزئة أى مبنى تزيد مساحة اى    : (11) الوقاية من انتشار الحريق بين المبانى 7-3
د مساحة أى طابق فيه عن تلك الحدود. وبحيث يعتبر كل طابق فيه عن الحدود المقررة فى الكود المصرى. بحيث ال تزي

جزء من المبنى فى هذه الحالة مبنى مستقل، وتسمى فواصل الحريق فى هذه الحالة  حوائط الحريق. يسمح بفتحات بحوائط  
 : (4الحريق بشرط ان تكون متطابقة للمتطلبات الخاصة بفواصل الحريق جدول)

 (. 11)يوضح مقاومة الحائط للحريق حسب ارتفاع المبنى  4جدول 

مقاومة الحريق المطلوبة 
 حريق بالساعة لفاصل ال

مقاومة الحائط الخارجى  
 للحريق 

 مالحظات 

 ( 1ملحوظة رقم) -- 4/3أقل من  
4/3 2/1 

 
 ( 2ملحوظة رقم)

 ( 3ملحوظة رقم) 4/3 1
1.5 1  

 ( 4ملحوظة رقم) 1.5 2
 ( 4ملحوظة رقم) 2 3
 ( 4ملحوظة رقم) 3 4
عدم اشتراط مقاومة حريق محددة لوسيلة الغلق ال يعنى السماح بعدم وجود وسيلة الغلق ولكن يعنى عدم    :1ملحوظة رقم ال

 طلب قدر من مقاومة الحريق لها.
دقيقة بأى فتحة بفاصل الحريق الذى ال تزيد مقاومة  20يسمح بإستخدام وسيلة غلق مقاومتها للحريق  :2الملحوظة رقم 

 متر.  10ساعة اذا كان ارتفاع المبنى ال يزيد عن   3/ 4ة له عن الحريق المطلوب



A Study of Methods for Protection & Prevention of the Effects of Fires 

in Buildings 
 

JAUES, 17, 65, 2022 

 
1427 

دقيقة فى أى فتحة بفاصل الحريق الذى ال تزيد مقاومة الحريق  20: يسمح بإستخدام وسيلة غلق مقاومتها 3الملحوظة رقم 
 بين:المطلوبة له عن ساعة واحدة اذا كانت هذه الفتحة تقع مابين الممر العام المؤدى الى المخرج وما  

 الغرف او الشقق السكنية المؤجرة بصورة منفصلة. -1
 المكاتب االدارية والفصول المدرسية وغرف النوم فى الفنادق وما فى حكمها. -2
 أبواب الغرف فى بعض الحاالت. -3

 :       4الملحوظة رقم 
مقاومتها   وسائل الغلق بالفتحات الكائنة بالحوائط الفاصلة للحريق المغلقة للمخارج ليس مطلوبا أن تزيد -أ

للحريق عن ساعة ونصف حتى لو كانت مقاومة الحريق المطلوبة للحوائط الفاصلة للحريق المشكلة للغالف  
 تزيد عن ساعتين.  

جميع المواسير والمجارى والعلب والتركيبات الخاصة بالتوصيالت الكهربائية او غيرها من الخدمات والتى   -ب
 كون غير قابلة لالحتراق. تخترق فاصل الحريق كليا او جزئيا يجب ان ت

جميع مجارى التكييف التى تخترق فاصل حريق يجب ان يتم تزويدها بخانق حريق له مقاومة الحريق  -ث
المنصوص فى الكود، على ان يغلق هذا الحاجز تلقائيا فى حالة الحريق. ويتم تركيب هذا الخانق فى فاصل  

 .( 11) يف المركب داخلهاالحريق مباشرة بحيث ال يؤثر عليه انهيار مجارى التكي

 سبل النجاة:  7-4
عند وقوع حريق هو تمكين شاغلى المبنى من  يلرئيسا سبل النجاة من أهم االعتبارات لسالمة األرواح، فالهدف  توفير

 ويجب أن تتم منطقة الحريق الى منطقة آمنة اما داخل المبنى فى حالة المبانى الكبيرة أو الى الخارج مباشرة. االنتقال من
دد شاغلى المبنى ومدى المامهم بالمبنى وقدرتهم  ع النقاذ الخارجى، ويعتبرا  عملية النجاة بدون مساعدة أو االعتماد على

 . ( 18)  على الحركة من العوامل البشرية التى تؤثر فى تصميم طرق النجاة
 كيفية حماية المنشآت من أخطار الحريق: -8

 لى نوعان: إ تنقسم طرق حماية المنشآت من أخطار الحريق
 تتم بنظام تحكم فى الحريق:  يوهيجابية إطرق حماية  -أ

 الحريق. ستشعار الدخان ثم انذار إأجهزة  -
 طفاء الحريق يدوية أو آلية. إأجهزة  -

سلبية -ب حماية  نتشار  إختيار نظام المبنى ومواد البناء التى تقلل من  إ: وهي تتم للمبانى تحت التنفيذ بطرق 
سواء   المالحريق  التصميم  انتقال فى  تمنع  وأبواب  وحوائط  هروب  بمنافذ  وتزويده  المبنى  تجزئة  عن  عماري 

لمنع   والساللم  المناور  وغلق  و إالحريق،  الدخان  لإلإنتشار  قابلة  غير  تشطيب  مواد  فى  ختيار  أو  شتعال 
اإل طريق  ينشائالتصميم  والغير    عن  االنشائية  العناصر  معينة، إ قدرة  لفترة  الحريق  مقاومة  على  نشائية 

 .( 19) حتراق بعض عناصرهإتزان المبنى حتى فى حالة إالحفاظ على و 

  طفاء الحريق: إوسائل  -9
السرعة فى   ذلك يتطلبو طفائها إو  آلية، والسيطرة على الحرائق منذ بدايتها وأطفاء يدوية إيجب تزويد المنشآت بوسائل 

سهل وفعال وسرعة   ي طفاء يدو إسة مع وجود نظام الحرا وأو العاملين به  أالمنشأ   كتشاف الحريق سواء عن طريق شاغلىإ
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ستشعار جيد ضمن نظام متكامل إفى المنشآت الكبيرة والهامة وجود نظام  فضل وخاصةومن األاإلطفاء. ستدعاء رجال إ
   . ( 19)  ستشعار بالحريقطفاء يعمل آليا بمجرد نظام اإلإيشمل نظام 
 : اليدوى طفاء اإلظام ن -أ

   الغازية. طفاء بطفايات الحريق البودرة أوبالمياه أو نظام اإل طفاءستخدام نظام اإليكون بإ -
أو العاملين من المنشأ المزودين فئ  المطا  االطفاء اليدوى يقوم به عادة رجال مدربون سواء من رجال -

 .ي طفاء اليدو بتدريب كاف فى استعمال نظام اإل
 ناتها. طفاء الحريق وخراطيمها وخزاإضرورة التأكد من فاعلية شبكة مياه  -
 جراء الصيانة الدورية.  إضرورة  -

 :   ياآللطفاء اإل -ب
طفاء المستخدمة والتى تشمل لسوائل اإل يومواسير ومخارج الرش اآلل ستشعار للحريقإجهزة أيتكون من  -

 المياه والمحاليل المائية والسوائل الرغوية والغازية والبودرة الجافة.  
اإل - نظم  اآللاستخدام  وال  يطفاء  القيود  لكيخفف  االنشاء  ونظم  مواد  من  المطلوبة  تكون   يمواصفات 

 مقاومة للحريق.

 لى مراقبة مستمرة: إومن العناصر التى تحتاج 
عند غلقه  اإلنذار  صدار  إ، وتتم مراقبته بحيث يتم  سي على خط تغذية المياه للرشاشاتمحبس التحكم الرئي -أ

 سباب. سبب من األ يأل
المي -ب بالر منسوب  الخاصة  الخزانات  فى  الخزانات ألشاشاتاه  استخدام  حالة  فى  المياه  غراض ، ويتم مراقبة منسوب 

يسمح بتغذية   ينخفاض المنسوب عن الحد الذإ  عند  نذارإصدار  إخرى بخالف تغذية شبكة الرشاشات وبحيث يتم  أ
 الرشاشات بكمية المياه المطلوبة لها. 

  ستجابتهاإر عنها وعند بدء تشغيلها وكذلك عند عدم  نقطاع التياإنذار عند  إ  إلصدارالحريق، وتتم مراقبتها    طلمبات -ت
 . (18) من مفاتيح الضغط أو من لوحات التحكم الخاصة بها يإلشارة التشغيل التلقائ

 النتائج والتوصيات: 
عتباره عند البدء فى مرحلة التصميم إ ن يضع فى  أعليه    ي ن المهندس المعمار أستعراض الدراسة السابقة نستنتج  إ  من خالل

من والسالمة ومتطلبات الحماية المدنية فى البلد التى ينشأ فيه المشروع وذلك تحقيق جميع عوامل األ  يمشروع هندسى  أل
األ وطبيعة  التصميم  عناصر  جميع  دراسة  خالل  مممن  سيتم  التى  البناء انشطة  مواد  وخصائص  المنشأ  بداخل  رستها 

نقاذهم وحمايتهم من خطر إماكن تواجدهم حتى يمكن  ألمبنى و ا  ي لغيضا عدد شاأفيه ومدى مقاومتها للحريق و   ةالمستخدم
 : يلى ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما الحريق
همية أ يضا بتوفير المساحات الكافية من النوافذ لما لها من  أهتمام  للمبنى مع اإل  ي هتمام الجيد بالتشكيل المعمار اإل -1

 من والسالمة لشاغلى المبنى. كبيرة فى تحقيق األ 
آمن بعد    ي بإعطاء قدر كافى من الوقت للدراسات المعمارية للمشروع التى تكفل لنا تحقيق تصميم معمار   هتماماإل -2

 دراسة كافة عناصره. 
على   -3 البناءالتعرف  ومواد  وخصائص  وكيفيةبالمبنى    المستخدمة  عناصر  للحريق  تصنيعها   هامقاومتها  وطريقة 

 من الحريق. والمعالجة المستخدمة لتحقيق الحماية المطلوبة لها
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 .آلية للتمكن من السيطرة على الحرائق منذ بدايتها وأتزويد المنشآت بوسائل اطفاء يدوية  -4

توفير مستوى  فى المنطقة التى يتم فيها بناء المبنى وذلك حرصا على  يالتأكيد على مراعاة متطلبات الدفاع المدن-3
والسيطرة  اإلطفاء لإلنقاذل نشوبه وتسهيل مهمة رجال نتشار الحريق فى حاإسالمة مناسب لشاغلى المبنى والحد من 

 على الحريق. 
    هات الحركة. اتجإتوضيح مواقع مخارج الهروب وتوزيعها بالمبنى حتى ال ينشأ تضاد فى -4
 نتشاره.إحيزة صغيرة حتى يمكن السيطرة على الحريق والحد من أ لىإالمبنى  العمل على تحييز -5
 شطيب المقاومة للحريق فى كل من االسقف والحوائط واالرضيات. ستخدام مواد التإالعمل على  -6
وذلـك فـي السـاحات الخارجيـة لتسهيل مهمة رجال اإلطفاء في توصيل الخراطيم   المياه الالزمة لإلطفاءيجب توفير  -7

 .بها أثناء عملية المكافحة

 المراجع 
الّنمرة -1 جواد  نادر  والسالمد.م/  األمن  عوامل  تطبيق  )محددات  التصميم ،  على  وأثرها  المباني  في  الحريق  من  ة 

 . 2009,، فلسطينة، غز اإلسالمية الجامعةالمعماري( بحث غير منشور للحصول على درجه الماجستير، 
حميده  ر بد ،)الحاج -2 أحمد  التجارية .(2017) .الدين  والمراكز  المبانى  فى  الحرائق   Doctoral) مكافحة 

dissertation, والتكنولوجيا جامعة السودان للعلوم     . 

جامعة السودان   .Diss .مكـافحـة الحـرائـق في المبانـي العاليـة .عصام أبكر اسحاق, الحسن  هيام بابكر محمد  ,رالبشي  -3
 .2019 للعلوم والتكنولوجيا,

ثة فى تأمين العماره الحدي  ) مقال عن دور  ندسة والتكنولوجيا،الحديثة لله  باألكاديميةمروه محمد عباس صالح مدرس    -4 
المنشأت الصحية من مخاطر الحريق حالة الدراسة : مستشفى صالح الدين بطرابلس الجماهيريه العربية الليبية( ، المجلة  

 . 2018,الدولية في العمارة والهندسة والتكنولوجيا
 المركز الوطني للمعلومات الجمهورية اليمنية رئاسة الجمهورية. -5
محمود،   -6 المجد  أبو  المعمـاري   " م1995محمد  للتصـميم  كمحدد  الحريق  من  الدولي    المـؤتمر - "الوقاية  العلمي 

 .القاهرة -جامعة األزهر -كلية الهندسة  -الرابع

جامعة   .Diss .تقييم وسائل األمن والسالمة في المباني السكنية العالية .عصام أبكر إسحق ،هاشمخنساء  ميرغني،-7
 .2018السودان للعلوم والتكنولوجيا, 

8-Taylor, J. and cooke G. (1978) the fire precautions Act in Practice first edition, GB. 
 كود الوقاية من الحرائق، الجمعية العلمية مركز بحوث البناء لصالح مجلس البناء الوطن االردنى. -9  
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