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 تواند یدر صورت عدم کنترل، م یول یفتداست که ممکن است به ندرت اتفاق ب یخیتار یهبه ابن رسان یبعوامل آس ینرت از خطرناك یکی یقرح: چکیده
 یخیتار یهابن هاي یقرح اب یضرورت برخورد علم یق،از حر یشان يو اقتصاد یانسان ینگنس ياه خسارت. به دنبال داشته باشد یريذپان عواقب جبران

. سازد یم یاننمودن خسارات را نما  جهت محدود اه یکتکن ینرترثوم یینو تع یقحفاظت در برابر حر يجهت توسعه تکنولوژ گذاري یهامرس یر،ذپ سیبآ
رثوم تظافح . کند ها، ضرورت اجراي اقدامات حفاظتی موثر و مبتنی بر کارایی را مشخص میانبلی و صدمات جانی ناشی از حوادث حریق در هاي ما خسارت

و  یابیپژوهش حاضر با هدف ارز. و با کارایی باال نیز زمانی ممکن است که طراحی و انتخاب نوع اقدامات حفاظتی براساس ارزیابی ریسک صورت گیرد
را  یخطر و بحران، چارچوب یریتشده در مد یفرعت هاي یسممکان یقپژوهش حاضر از طر. گیرد یصورت م دري در عمارت تاریخی پنج یقرح یسکر یریتدم

ارزیابی ریسک با تاکید بر پارامترهاي موثر در ریسک حریق، با  .کند یم یشنهادپ یقو کنترل خطر حر یابیارزش یل،و تحل یهعوامل، تجز ییبه صورت شناسا
صورت گرفته و نتایج ارزیابی ریسک از سه جنبه کنترل حریق، خروجی و ایمنی عمومی ارزیابی  NFPA101مبتنی بر استاندارد  CFSESافزار  استفاده از نرم

  .دشاب هاي خروجی و سپس حیطه ایمنی عمومی می ل مربوط به حیطه راهدهد که بیشترین درصد ریسک غیرقابل قبو ها نشان می یافته. گردید
  .ارزیابی، ریسک حریق، عمارت تاریخی :کلمات کلیدي

  
  مقدمه. 1
 سرمایه انبوه تراکم مجح و طرف یک از مخاطرات پیچیدگی حطس که دشاب می اي پیچیده و عدیده مخاطرات اب توام دیگري زمان ره از بیش رضاح قرن در ءاقب

 و مدون هاي همانرب تدوین اب خطرات اب هلباقم و رویارویی تهج ریسک مدیریت فرایند اجراي و مخاطرات اداره ضرورت دیگري زمان ره از بیش متبلور،
 ءاقب و حیات کننده تضمین که مقصود هدف تمس هب اه ریسک کلیه کنترل و آنالیز و ارزیابی شناسایی، در که) شده تعیین از پیش( موشکافانه و هوشیارانه

 اي هنوگ هب غیرطبیعی و طبیعی حوادث نتیجه در کنونی فراصنعتی رصع در تلفات و خسارات مجح پتانسیل. دشاب می ضروریات اهم از آورد، فراهم را سازمان
 آن اثرات و تبعات کاهش و کنترل و حوادث وقوع هب تبسن کردن لمع انفعالی و جویی چاره و حوادث اینگونه بودن رگ نظاره و دهاش امروزي دنیاي در که است

بنابراین . گردد مالی عبانم رفتن هدر بجوم و آورد همراه هب سیستم براي را نابودي و انف همیشه براي و بازداشته مسیر ادامه از را سیستم تواند می وقوع از دعب
ایمنی  المللی بین هاي و کنوانسیون مقررات استانداردها، اجراي در فعال فوق هوشمندانه، برخورداري نمضتم که اه ریسک اب برخورد علمی بینش سازي شالوده

 اقدامات و تدابیر اجراي و ریسک شناسایی فنون و اه روش از مندي بهره پژوهش این غایی  هدف). 1384 معینی،(یابد  ضرورت می حریق طور ویژه ایمنی هب
  .آورد فراهم را ایمنی ضریب افزایش است که موجبات حریق حوادث کاهش یا و حذف تهج الزم پیشگیرانه
، سازمان استراتژي در جدید روندهاي  از یکی. است شده اه سازمان روي پیش جدیدي هاي شلاچ ایجاد بجوم سازي، جهانی و اه پروژه پیچیدگی افزایش اه
 مزایاي که شود می محسوب ریسک مدیریت یافته، هعسوت قطعیت مدیریت عدم .دانست قطعیت عدم توان می را اه شلاچ این در هتفهن هاي هصخشم مهمترین

 افزایش اب پروژه هب تبسن رت وسیع دیدگاه تهدیدات، و اه تصرف ریشه عنوان هب قطعیت عدم هب هجوت تهدیدات، و اه تصرف هب متوازن نگاه توان می را آن عمده
 ورود براي بسانم ساختار ایجاد پروژه، هب استراتژیک نگاه براي بسانم چارچوب ایجاد محصولی، رویکرد اب مقایسه در فرایندگرا رویکرد آن، محیطی و زمانی دعب

 هاي پروژه مدیریت و ریزي همانرب در ریسک مدیریت مطالعات اهمیت هب هجوت اب .برد نام فرایندها در ارزش مدیریت و دانش مدیریت یادگیري، دننام مفاهیمی
 از از سویی حفاظت. )1391رهنما و حجازي جوشقانی،(نماید  می مطرح را اي هعلاطم چنین ضرورت زمینه، این در متدولوژي و نظري مبانی عمرانی، ضعف

   را بشري تمدن تکامل که روند یافته، سازمان و پایدار هعسوت هب دستیابی و اه انسان حیات هب بخشیدن تعادل براي طبیعی و فرهنگی میراث
 یچند مورد از مطالعات .)1396مقدسی جهرمی،( دبلط می را و مردمی دولتی جهانی، عمومی، بسیج یک که است برخوردار اهمیتی چنان از داشت، خواهد پی در

  :شرح است نیگرفته است، به ا پژوهش صورت هنیکه در زم
 AHP روش هب زلزله را بحران از سپ سوزي آتش در شهري هاي ساختمان خسارات ریسک افزایش در رثوم هاي هفلوم) 1398( همکاران و قوچانی •

، از سپ سوزى آتش ریسک ارزیابى براى سازى تصمیم منظور هب پژوهش این در .نمودند ارزیابی  رب تاثیرگذار معیارهاى زیر و معیارها هحناس
، سازه دسترسى، اصلى معیار چهار رب لمتشم معیارها این .گردید استخراج شهرى قطانم پذیرى آسیب و زلزله از سپ سوزى آتش  هلباقم هاى روش اه

 زوجى، مقایسه روش هب و خبرگان گروه طسوت زیرمعیارها این سپس. دنشاب ىم زیرمعیارهایى داراى کدام ره که طورى بود به خطرزا عوامل و
 فوالدى ساختمان در زلزله از سپ سوزى آتش پدیده پذیرى، آسیب میزان رب سازه سنج تاثیر بررسى منظور هب آخر در. دندش بندى اولویت

 که بوده شقن بیشترین معیارهایی که داراى زلزله از ىشان سوزى آتش ریسک ارزیابى براى داد نشان هعلاطم نتایج .است شده تحلیل و سازى مدل
 .دنوش بررسى باید
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 این. نمودند را ارزیابی حریق ریسک کاهش در غیرفعال و فعال تظافح هاي روش کارایی تعیین و حریق ریسک) 1397(همکاران و پور عسکري •
 انجام حرارتی نیروگاه یک کنترل اتاق در حریق ریسک حطس کاهش رب فعال، غیر و فعال تظافح هاي روش تاثیر میزان بررسی هدف اب هعلاطم

 در تاثیر وجود اب فعال، غیر و فعال تظافح هاي روش. دشاب می قبول لباق دح از رتالاب ساکنین حریق ریسک حطس که داد نشان تحقیق نتایج .گردید
 تهج اه روش این توام استفاده بنابراین. دنشاب حریق نمی برابر در قبول لباق ایمنی حطس تامین هب قادر جداگانه صورت هب ریسک، حطس کاهش

، ساختمان از تظافح  .دشاب می ضروري سیستم، فعالیت در وقفه ایجاد از گیري پیش و افراد اه
 تعداد هعلاطم این در .نمودند ارزیابی حریق ریسک مهندسی از استفاده اب بیمارستانی عمتجم یک در حریق ریسک) 1396(همکاران و آبادي حکم •

 و افراد ساختمان، براي حریق ریسک حطس مقدار بیشترین که دنتفرگ قرار ارزیابی مورد دشاب می بیمارستان در واحد 165 لماش که شخب 18
 انبار و MRI، ICU هاي شخب در ترتیب هب حریق ریسک حطس مقدار کمترین و دشاب می تاسیسات عمل و اتاق هاي شخب در ترتیب هب فعالیت

 ایمنی حطس که است این از حاکی آمده تسدب نتایج .دشاب می یک از رتالاب بیمارستان هاي شخب کلیه در افراد براي حریق ریسک همچنین. دشاب می
 است الزم که دشاب می افراد هجوتم حریق پتانسیل و ریسک باالترین طرفی از و دشاب می برخوردار ممکن حداقل از اه فعالیت و افراد ساختمان،
 .دهند انجام خصوص این در را الزم اقدامات مسئولین

 استفاده اب را پارسیان گاز پاالیش شرکت گازي میعانات سازي ذخیره مخازن بهداشتی و ایمنی محیطی زیست هاي ریسک) 1396(همکاران و وزدانی •
 مخازن در موجود انسانی هاي فعالیت و تاسیسات از لصاح بهداشتی و ایمنی محیطی، زیست مخاطرات شناسایی .نمودند ارزیابی FMEA مدل از

 هلسلس تحلیل و تجزیه ،)AHP( روش از استفاده اب شده شناسایی هاي ریسک سپس و انجام دلفی تکنیک از استفاده اب گازي میعانات سازي ذخیره
 دش شناسایی ریسک17 هعلاطم این در .تفرگ قرار بندي اولویت و ارزیابی مورد آن آثار و بررسی شکست حاالت تحلیل و تجزیه و) FMEA( مراتبی

 زیست ریسک میزان باالترین آمده، دست هب نتایج اساس رب. بود بهداشتی و ایمنی هب مربوط ریسک 5 و محیطی زیست هب مربوط آن ریسک 12 که
 .بود تعمیرات حین بخارات استنشاق و  عمدي و تروریستی عوامل اثر رب سوزي آتش ترتیب هب مخازن در بهداشتی - ایمنی و محیطی

 که است باور این رب پژوهش این. است پرداخته تاریخی ابنیه و باستانی آثار از نگهداري و تظافح چگونگی هب پژوهشی طی) 1396(جهرمی مقدسی •
 شود می فرهنگی هاي ارزش گسترش ببس خود نیز محیط ارتباط، این در و کند تظفاحم فرهنگی و طبیعی میراث از تواند می فرهنگی هعسوت لماع

 هعسوت و رشد بجوم آموزش زیرا شود، تاکید باید سطوح تمامی در نیز آموزش شقن رب. است پایدار هعسوت اهداف مهمترین از یکی امر این که
  .داشت خواهد دنبال هب را مثبت خود آثار و دش خواهد فرهنگی

  هاي عمرانی براساس ابعاد پایداري هاي پروژه بندي ریسک بندي و اولویت به دسته) 1395(کش و امین دوست نصیرپور ناوه •
 میان از .دندش و شناسایی بندي دسته پایداري ابعاد براساس عمرانی هاي پروژه ریسک 41. گیري چند شاخصه فازي پرداختند با استفاده از تصمیم

 ریسک ره براي .اجتماعی قرار گرفتند دعب در ریسک 11 و محیطی بعد زیست در ریسک 9 اقتصادي، دعب در ریسک 21 شده، شناسایی ریسک 41
 بندي اولویت تهج شده لصاح ریسک اعداد از .است هتفرگ قرار قضاوت مورد ریسک وقوع احتماع و پایداري دیدگاه از ریسک تاثیر میزان متغیر دو
 .دش استفاده هعلاطم مورد پروژه هاي ریسک بندي دسته و

 براي سپس. نمودند تعیین حرارتی نیروگاه یک در کاربردي حفاظتی هاي استراتژي و مهندسی رویکردي اب حریق ریسک) 1394(همکاران و شیرالی •
 کنترلی اقدامات پایان در. دش انجام جداگانه صورت هب ریسک ارزیابی محاسبات نیروگاه، کنترل اتاق در اه فعالیت و ساکنین محتویات، و ساختمان

 .دارد قرار قبول لباق محدوده در اه فعالیت حریق ریسک طقف ریسک قبول لباق دح هب هجوت اب داد نشان پژوهش این نتایج. گردید ارائه بسانم
 ساکنین، براي حریق ریسک خصوص در. بود خواهد درصد 20 الی 10 ساختمان در انتظار مورد خسارت میزان حریق، بروز صورت در همچنین

 .دشاب می الزامی ریسک حطس کاهش تهج پیشگیرانه، اقدامات اتخاذ
 .نمودند ارایه دانشگاهی آموزش واحد یک هاي آزمایشگاه در خودکار حریق اطفا و اعالم کشف، هناماس بهینه طرح) 1392(همکاران و گلمحمدي •

 پژوهش این نتایج براساس. تفرگ صورت) MIL-STD-882( آمریکا ایاالت متحده ارتش ریسک ارزیابی روش از استفاده اب حریق ریسک ارزیابی
 فنی، عوامل درنظرگرفتن اب و محاسبات قبط رب. بودند دارا را حریق ریسک کمترین فیزیکی عوامل و بیشترین فاضالب و آب شیمی هاي آزمایشگاه

  .گردید طراحی اه مکان این در Co2 مبناي رب کننده خاموش هناماس و افزایشی نرخ حرارتی و الکتریک وتف دودي هاي کاشف رب مبتنی کشف هناماس
 ره ریسک ارزیابی .اند داده ارایه حریق ایمنی رب تاکید اب کنترلی راهکارهاي و ارزیابی را همدان بازار ایمنی وضعیت) 1392(همکاران و محمدفام •

 ره براي. آمد دست هب مه هب تبسن اه آن وزن و مقایسه مه پارامترها با زوجی، مقایسه روش بکارگیري اب. دش انجام پارامتر 22 اساس رب ناحیه
 و احتیاط ایمن، محدوده اه ریسک از یک ره براي نهایتاً و آمد دست هب کنترلی و شناسایی پیشگیري، کلی، هاي ریسک لماش ریسک چهار ناحیه

 هیچ نتایج اساس رب .داشتند قرار احتیاط ناحیه در مابقی و رطخ ناحیه در حریق کنترل و شناسایی پیشگیري، هاي ریسک رظن از. گردید تعریف رطخ
 آموزش و واحدها در حریق اطفاء تجهیزات بصن نظیر مدیریتی و فنی اقدامات اجراي رب است، لذا نبوده ایمن محدوده در همدان بازار از اي ناحیه

 .گردد می تاکید شاغلین
 .اند نموده ارایه ساختمان حریق تظافح اقدامات سازي بهینه در ریسک ارزیابی از استفاده تهج افزاري نرم روش)1391(همکاران و نیا مهدي •

 هجوت اب آن براي حفاظتی اقدامات حطس ساختمان از شخب یک خصوصیات تمامی نتفرگرظن در اب که کند می فراهم را امکان این شده تهیه افزار نرم
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 نرم در محاسبات تمامی. شود صخشم کمی، ریسک حطس/ دستی محاسبات هب هجوت اب ابتدا در افزار نرم عملکرد تحص طرفی از و شده انجام هب
 استفاده .شود می صخشم همانرب خروجی در شود، ایجاد خطایی محاسبات اگر در مه همانرب کاربرد زمان در. است شده بررسی 001/0 دقت اب افزار

 این کاربرد اب. دشاب می کارایی بردن الاب براي مناسبی ابزار ساختمان، در حریق تظافح هاي سیستم اجراي و طراحی در ریسک کمی ارزیابی از
 دارند، دخالت حریق گسترش و شروع در که ساختمان یک هاي ویژگی تمامی و ریسک ارزیابی اساس رب حفاظتی تجهیزات انتخاب چون افزار، نرم

 بیشتر دقت اب و رت راحت ساختمان در حریق ریسک از طرفی. بود خواهند رت کارآمد و رت بسانم شده انتخاب حفاظتی هاي روش گیرد، می صورت
 .شود می مدیریت

 ارزیابی و بررسی بیمارستان یک بستري هاي شخب در حریق ایمنی رویکرد اب ساختمان ملی مقررات عملکرد) 1388( همکاران و یاراحمدي •
 در حریق ریسک حطس که دهد می نشان تحقیق نتایج. است شده انجام حریق ریسک ارزیابی مهندسی روش از استفاده اب ریسک ارزیابی. اند نموده

 صخشم. است نشده تامین بستري هاي شخب در قبول لباق ایمنی حداقل که رسد می رظن هب و بوده یک از بیشتر واحدها تمامی در موجود وضعیت
، کارایی اب حریق ایمنی طراحی هب دستیابی منظور هب. ندارند بسانم ایمنی تامین براي را الزم کارایی فلتخم شرایط در ملی قوانین که دش  بسانم

 .دشاب می ریسک ارزیابی رب مبتنی طراحی هاي روش از استفاده بسانم گزینه
   را ریسک فلتخم انواع که اند داده پیشنهاد فازي نظریه رب مبتنی دتم یک خود پژوهش در) 2015( مجیبیان و روغنیان •

 ره مقدار پیشنهادي روش در. است نموده ارایه را پروژه ریسک گیري اندازه براي دقیق روش یک و است کرده شناسایی پروژه رمع هخرچ ظرف در
 تعیین ریسک اولویت عدد و فازي FMEA روش هب ریسک وزن و پروژه فاز وزن تشخیص، وقوع، احتمال وقوع، شدت فاکتور جنپ هب هجوت اب ریسک

  .است شده انتخاب ریسک آن بزرگی هب هجوت اب ریسک ره براي بسانم خساپ طور همین. است هتشگ
   خساپ واکنش بسانم ارزیابی براي معیاره دنچ گیري تصمیم جدید رویکرد یک خود پژوهش در) 2012( همکاران و موسوي •

  . اند داده ارایه ریسک هب خساپ هعسوت از قطعیت عدم اب بازخورد تهج بزرگ هاي پروژه اساسی هاي ریسک براي ریسک هب
  .است شده استفاده ریسک هب خساپ واکنش ترین بسانم تعیین براي یافته بهبود تاپسیس و تصمیم درخت گیري تصمیم تکنیک دو از

  .اند داده ارایه فازي هاي هعومجم نظریه براساس ریسک ارزیابی روش یک خود پژوهش در) 2011(ویال  رس و موروت نیتو •
 ریسک زیادي تعداد هب ساختاردهی براي AHP مراتبی هلسلس تحلیل فرایند در و است ذهنی قضاوت اب هلباقم براي رثوم ابزاري روش این که طوري هب

 ترجیحات روابط در اه ناسازگاري اب هلباقم براي الگوریتم یک از استفاده در ریسک فازي ارزیابی هاي روش سایر اب روش این تمایز. است شده استفاده
 .است بوده فازي

 و تجزیه روش از و دادند ارایه ریسک ارزیابی براساس حریق ایمنی فلتخم هاي روش مورد در گیري تصمیم براي چارچوبی) 2008( همکاران و وچ •
  . نمودند استفاده حریق ریسک ارزیابی براي اطخ درخت تحلیل

 داد، نشان پژوهش این نتایج است که قرارگرفته مورد بررسی حریق، ریسک ارزیابی هاي روش میان از روش هس) 2005( ستاره مشاه پژوهش در •
 ارزیابی براي هفرص هب مقرون و بسانم روشی و حریق برابر در تظافح هب کمک براي ابزاري عنوان هب حریق، ریسک ارزیابی مهندسی روش

 .دارد کاربرد موجود، یا جدید هاي ساختمان
 براي حریق ریسک نشان داد حریق ریسک ارزیابی مهندسی سازي شبیه روش اب فرودگاه، هاي پایانه حریق ریسک بررسی در) 2003( جی ان •

 ریسک حطس همچنین. شود بیشتري هجوت مسافران و کارکنان ایمنی هب باید درنتیجه و دشاب می تجهیزات و اموال هب خسارت از بیشتر ساکنین،
 ریسک حطس ،)یک مساوي و کمتر( FRAMEدر روش ریسک پذیرش دح هب هجوت اب که است بوده 05/0 از کمتر اتاق، یک زج هب ساختمان براي

  . دشاب می قبول لباق فرودگاه هاي ساختمان
 افزایش براي اضاقت اي فزاینده طور هب جهان سراسر در. است بوده هجوت مورد بسیار حریق ایمنی /حریق  ریسک شناسایی شده، بررسی هاي پژوهش قبط

 ابنیه حوزه در ایمنی پایداري اگرچه. است حریق اثرات کاهش منظور هب گیري تصمیم در مهم هلئسم یک حریق ریسک مدیریت و دارد وجود امینی پایداري
 براي مختلفی هاي روش از مطالعات در .دبلط است که ضرورت مطالعه در این حوزه را می داشته معطوف اه حوزه دیگر هب تبسن را هجوت کمترین تاریخی

 توصیه و تدوین مدل یا رویکرد یک صورت هب اه پژوهش از دیگر برخی در و است شده استفاده اه ریسک تحلیل و تجزیه و بررسی بندي، ارزیابی، رتبه شناسایی،
  .است گردیده
 اه آن هب حریق از ناشی زیادي توجهی خسارات کم دلیل هب هلاس همه هنافساتم که است بسیاري تاریخی بناهاي داراي ایران فرهنگی پایتخت عنوان هب اصفهان

 ابعاد در آن شدید پیامدهاي و وارد آورده است فرهنگی میراث پیکره رب بار هعجاف خسارات که بود خطري زا ترین بحران حریق، اخیر هاي سال در .شود می وارد
 ممکن هظحل ره که است این موضوع یادآور )پاریس نوتردام کلیساي و برزیل ملی موزه(در ابعاد جهانی  و) تبریز تاریخی بازار و تهران آباد نسح میدان( ملی
، این است ، سراسر دنیا در محدودي عبانم تاریخی هاي ساختمان .کند تهدید را جهانی و فرد هب رصحنم تاریخی آثار تمالس رطخ  موضوع اخیر دهه دو در دنتسه

 اه ساختمان اینگونه دادن دست از حطس حال حاضر در. است شده المللی بین ثحابم از یکی هب تبدیل سوزي آتش اثر رب تاریخی هاي سرمایه این دادن دست از
 توان می حریق دض مدرن هاي تکنولوژي از و استفاده قباطت افزایش و موضوع این از بیشتر آگاهی و دانش اب. دشاب می هجوت لباق بسیار سوزي آتش دلیل هب

  . رساند خود میزان کمترین هب تاریخی ساختارهاي در را حریق ریسک
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ابنیه تاریخی،  هاي حریق اب علمی برخورد تهج راهکارها در. بپردازد دري سعی دارد به ارزیابی و مدیریت ریسک حریق عمارت تاریخی پنج رضاح طرح پژوهشی
برخی از مزایاي این  .سازد می نمایان را خسارات کردن محدود تهج اه تکنیک موثرترین تعیین و حریق برابر در تظافح تکنولوژي هعسوت تهج گذاري سرمایه

 اتخاذ براي بسانم سازي بستر فرایندها، فراهم بهبود طریق از زیان کاهش ریسک،  زمینه در دانش پژوهش با ارزیابی و مدیریت ریسک حریق، سعی در ایجاد
  .ذینفعان دارد هب بخشی اطمینان ها و آن از عقوم هب استفاده و اه تصرف سریع ارزیابی استراتژیک، امکان تصمیمات

  
 دري عمارت تاریخی پنج. 1.1

از آثار  یاصفهان و در مجاورت تعداد قابل توجه یخیدر قلب بافت تار یباعمارت ز این. است یهکهن و متعلق به عصر صفو یخیتار يدارا ير د جنپ یخیعمارت تار
 ياه دوره شده و پس از آن در یزير یهساخته و پا )سال قبل 300( يمنزل در عهد صفو ینا يانب. است و قاجار قرار گرفته يوفص ،یارزشمند دوره سلجوق

 يمرکز یاطح یوهمرسوم بوده به ش يساختمان  چنانکه در دوره صفو این. است یافتهو گسترش  یدهگرد یلتکم  ییناتاز لحاظ سازه و تز یخیمختلف تار
  ،اه حوض، باغچه یکل ترکیب. دار بنا شده است فواره یگنس یو پرگل و  درخت و حوض آب یباز یاطیح یرامونآن در پ یبايمتعدد و ز ياه ساخته شده و اتاق

، فواره، گل  يدر جنپ یکمنحصر به فرد آن است که عالوه بر  ینشن عمارت شاه ینا ياهاضف ینرت یبااز ز یکی .است یرانیبهشت ا ياضف رگ یدرختان، تداع اه
رقتیلاص شاقنيکار ینه، آيرب و قاجار مانند گچ يدوره صفو ییناتزت ینرت یسفن همه یبا،  فقس . آورده است در خود گرد را سنرقم ،یبوچ یینیزت ياه ی، هنر، 

  .کن قرار دارد به نام کفش يورود ینهرق يدو فضا ینشن در دو طرف اتاق شاه .است یرانیکننده فرش ا منعکس يا آینههمچون  ینشن اتاق شاه یرظن یب
ین و همچنی و کاش يکار آجر ییناتو از لحاظ تز گردد یم لصتم ینشن پله به اتاق شاه عمارت است که با دو راه یدنید ياه شخب یگراز د ینزم یرز یا سرداب

 یانرج هب یزشرب و ن بآ ینمات یفهدر گذشته وظ به نام دستک است که یدو چاه آب و بخش يساختمان دارا. است یرظن یو ب یگانهتخاس یبایی تنوع و ز
و  ینشن را در شاه) یرکوالسیونس( هوا یهوهت یندفرا ،یباییه بر زعمارت عالو یابدوگانه و کم ياه بادگیر. وردن آب فواره حوض را بر عهده داشته استآدر
  .کند یدو فضا فراهم م ینا يمطبوع و سالم را برا ییرساند و در تمام طول سال هوا یبه انجام م یبوخب ینزم یرز
  

  دري تصاویري از عمارت تاریخی پنج - 1نگاره
  
  شناسی پژوهش  روش. 2

پژوهش حاضر به . ها مقطعی است زمان گردآوري داده. دشاب کیفی می –ها کمی  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر ماهیت داده
دري صورت  این مطالعه به صورت مقطعی در مطالعه موردي عمارت تاریخی پنج. پردازد ارزیابی و مدیریت ریسک حریق ابنیه تاریخی می

نشین، اتاق آیینه، اتاق  درایگاه، هشتی، داالن، فضاي دستک، اتاق چله«دري به  اس مصاحبه با خبرگان مربوطه، عمارت تاریخی پنجبراس. پذیرد می
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ارزیابی ریسک با تاکید بر . بندي گردید تقسیم» اه دري، سرداب، اتاق گوشواره، اتاق گالري، فضاي مهتابی، بادگیر و راه پله نشین یا پنج آبی، شاه
پارامترهاي پژوهش شامل دو . طراحی و ارایه شده استNFPA101 رامترهاي موثر در ریسک حریق، با استفاده از اسناد علمی و استاندارد مرتبطاپ

نوع سازه، جداسازي خطرات، منافذ عمودي، (و پارامترهاي ایمنی حریق ) ارتفاع، قدمت و تعداد طبقات(اي ساختمان  بخش اطالعات زمینه
هاي خروجی، سامانه خروجی و جداسازي  امانه هشدار حریق، کشف دود، مواد پوشاننده سطوح داخلی، کنترل دود، دسترسی به راهآبفشان، س

1» اي ارزیابی ایمنی حریق سامانه رایانه«افزار  اطالعات در نرم. است) راهرو و برنامه واکنش در برابر شرایط اضطراري/اتاق
CFSES  مبتنی بر

  . وارد گردید و نتایج ارزیابی ریسک از سه جنبه کنترل حریق، خروجی و ایمنی عمومی ارزیابی گردید NFPA101استاندارد 
  
  ها  یافته. 3

، فاقد آبفشان، سامانه کنترل دود و IIIقابل اشتعال نوع  دري عمارت تاریخی پنج .ارایه شده است) 1(دري مطابق جدول اطالعات ایمنی حریق عمارت تاریخی پنج
  . دشاب می) نظیر اتاق نگهداري زباله، مواد قابل اشتعال(فاقد منطقه خطرناك از نظر ریسک حریق 

  
  دري اطالعات ایمنی حریق عمارت تاریخی پنج - 1جدول

  وضعیت  نام پارامتر
  دو طبقه به هم متصل هستند  منافذ عمومی

  سامانه هشدار حریقدقاف   سامانه هشدار حریق
  فاقد سامانه کشف دود  سامانه کشف دود

  فوت در مسیرهاي خروجی  75و کمتر مساوي  25بیش از   نرخ گسترش شعله مواد
  فوت در مسیرهاي خروجی 75و کمتر مساوي  25بیش از   پوشاننده سطح داخلی

  دسترسی به خروجی
G1  فوت با بن بست 75فوت و کمتر از  50بیش از  

G2  فوت بدون بن بست 100فوت و کمتر از  50بیش از  
G3  فوت بدون بن بست 50کمتر از  

  یک مسیر خروجی  مسیرهاي خروجی
  بدون درب خودکار  راهرو/جداسازي اتاق

  هیچ مانوري صورت نگرفته است  برنامه واکنش در برابر شرایط اضطراري
  فوت 75کمتر از   ارتفاع ساختمان

  
  و ) 2(در نگاره  G3و G1 ، G2در سه ناحیه » کنترل حریق، خروجی و ایمنی عمومی«نتایج ارزیابی ریسک به تفکیک سه حیطه 

فضاي دستک، فضاي مهتابی، درایگاه، «لماش  G2، ناحیه »اتاق گوشواره، اتاق گالري نشین، سرداب، اتاق چله«لماش  G1ناحیه . ارایه شده است) 2(جدول 
  .دشاب می  »اه دري، بادگیر و راه پله نشین یا پنج اتاق آیینه، اتاق آبی، شاه«لماش  G3و ناحیه » داالنهشتی، 

  

  
  دري ارزیابی ریسک حریق عمارت تاریخی پنج ينمودار رادار -2نگاره

  دري اطالعات ایمنی حریق عمارت تاریخی پنج - 2جدول

                                                             
1 - Computerized Fire Safety Evaluation System - CFSES 
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 G3 G2  G1  نام پارامتر
u 2  2  2  کنترل حریق  
n 5/7  -5/5  -5/3  خروجی -  
p 5  -3  - 1  ایمنی عمومی-  

 

  
 

و در غیراینصورت به صورت   2قبول بزرگتر و مساوي صفر باشد، ریسک به صورت قابل) حاصل تفاضل امتیاز کسب شده و امتیاز مورد نیاز(چنانچه نمره ریسک 
هاي خروجی و سپس  دهد که بیشترین درصد ریسک غیرقابل قبول مربوط به حیطه راه ها نشان می یافته. و با رنگ قرمز نشان داده می شود 3قبول غیرقابل

ریسک حریق در حیطه خروجی در همه نواحی غیرقابل قبول بوده و در همه نواحی در حیطه کنترل حریق ریسک قابل قبول . دشاب حیطه ایمنی عمومی می
بهترین وضعیت را دارا  G3بدترین و ناحیه   G1 هاي خروجی و ایمنی عمومی ناحیه در حیطه .هر سه ناحیه در حیطه کنترل حریق در شرایط برابر هستند. دارد

از  G1نواحی . مواد غالب بنا از جنس چوب و خشت و جنس دیوارها خشت با پوشش گچ و کاهگل بوده و داراي بیشینه نرخ گسترش شعله می باشند. دنتسه
بجوم » سامانه کنترل دود، آبفشان، سامانه هشدار برنامه واکنش در برابر شرایط اضطراري«فقدان . نظر دسترسی به خروجی داراي وضعیت نامناسبی هستند

اقدامات حفاظتی با دقت و سرعت حطس . اي در محدوده ایمن قرار ندارد نتایج نشان داد هیچ ناحیه. دشاب نامناسبی وضعیت سامانه حفاظتی ایمنی حریق می
  . مناسب با توجه به سطح ریسک، مشخص و زمینه اجرا فراهم شود

  
  نتیجه و جمع بندي. 4

براي  هاي زیادي که روش این وجود اب. است گردیده حریق برابر در تظافح هاي روش تکامل هب رو روند  بجوم حریق، از ناشی حوادث وقوع  افزایش آمار
 این نتایج از عملی و کاربردي استفاده نحوه خصوص در کمی مطالعات ولی دارد، وجود حریق از تظافح گیري و پیش هاي طراحی سیستم  ریسک و ارزیابی
 میامت هب اه نتایج تعمیم امکان  داشته، کاربرد خاص فرایند یک ارزیابی براي  صنایع، در حریق ریسک ارزیابی هاي روش اکثر چنین مه. دارد وجود اه روش

که  یافته، سازمان و پایدار هعسوت هب دستیابی و اه انسان حیات هب بخشیدن تعادل براي طبیعی و فرهنگی میراث از از سویی حفاظت. ندارد وجود هباشم صنایع
   .دبلط می را و مردمی دولتی جهانی، عمومی، بسیج یک که است برخوردار اهمیتی چنان از داشت، خواهد پی در را بشري تمدن تکامل روند
 ایمنی امکانات کوچک، هاي سوزي آتش کردن ایزوله آتش، برابر در مقاومت درجه بودن پایین«دننام  توجهی لباق هاي ویژگی داراي ابنیه تاریخی هاي سوزي آتش

 کشور گردشگري جاذبه ترین مهم ارزشمند و اي سرمایه تاریخی آثار. دشاب می اه ابنیه سایر هب تبسن» سوزي آتش از ناشی ایمنی مدیریت سوزي، آتش برابر در
 کند، می تهدید را ارزشمند آثار این که از خطراتی یکی. آید می حساب هب اصلی هاي اولویت هلمج از ملی هاي سرمایه این از نگهداري و ظفح بنابراین. است

 سوزي آتش. رود می شمار هب کشوري ره هاي جمله دغدغه از جهانی هاي دستورالعمل بررسی قبط هلئسم این. است تاریخی بناهاي تخریب و سوزي آتش امکان
فقدان  این از پیشگیرانه انجام اقدامات اب توان می که دشاب می تاریخی هاي ساختمان دادن دست از عوامل ترین اصلی از یکی بازسازي و تمرم عملیات هنگام در

 و حریق برابر در تظافح تکنولوژي هعسوت تهج گذاري ابنیه تاریخی، سرمایه هاي حریق اب علمی برخورد تهج راهکارها در. کرد جلوگیري بازگشت لباق غیر
  .سازد می نمایان را خسارات کردن محدود تهج اه تکنیک موثرترین تعیین

دري شامل خصوصیات ساختاري و عدم توجه به حوزه ایمنی حریق موجب شده است که نواحی مورد  هاي عمارت تاریخی پنج براساس نتایج مجموعه مشخصه
مربوط به  دهد که بیشترین درصد ریسک غیرقابل قبول ها نشان می یافته. هاي زیادي در ناحیه خطر واقع شوند مطالعه در وضعیت ایمن قرار نگیرند و بخش

                                                             
2 - Passed 
3 - Failed 



 

7 
www.confima.ir   

 

هاي مورد مطالعه از دیدگاه ایمنی وضعیت قابل قبولی برخوردار نبوده و نیازمند  هیچ یک از بخش .دشاب هاي خروجی و سپس حیطه ایمنی عمومی می حیطه راه
  :توان پیشنهادات زیر را به منظور ارتقا ایمنی توصیه نمود در نهایت، می. مداخالت سریع هستند

اي چون چوب، فلزات، کاغذ، گچ، آجر و مواد رنگی  عناصر سازه. دهد دماي نامناسب، ابنیه تاریخی را در معرض خطر قرار می عواملی نظیر رطوبت و •
 .اي بناي تاریخی طراحی شود سامانه اطفا حریق باید متناسب با حساسیت عناصر سازه .بینند زودتر آسیب می

 .یافت دست حریق ایمنی از باالیی حطس هب انب ساختار در دخالت کمترین اب مدرن هاي روش و ابزارها از با استفاده •
ذفانم همه . دنتسه مهم ،دنوش از آن جهت که سبب انتقال دود و شعله بین طبقات می) نظیر پلکان، مجاري تهویه، شوت(منافذ عمومی ساختمان  •

  . عمودي به وسیله مواد مقاوم در برابر حریق محصور شوند
در این کلیدها، کنتاکتور در هنگام . استفاده شود) RCD(کشی برق روي کار اقدام جدي گردد و از کلیدهاي محافظ جان  سیمدر خصوص وضعیت  •

 .نماید نشتی جریان در مسیر، اتصاالت و یا برق گرفتگی عمل نموده و جریان برق را قطع می
 .اي بازرسی و کنترل شوند تجهیزات ایمنی حریق باید در محل مناسب قرار گیرند و به صورت دوره •
 .تخلیه ایمنی حریق در خصوص خروج ساکنین بایستی بررسی و اقدام شود •
  . هاي عمومی و افزایش آگاهی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه جهت تامین افزایش سطح ایمنی است آموزش •
با توجه به اینکه هر کدام از این . تاسیسات ایجاد شود و سازههاي  بدیهی است که با گذشت زمان ممکن است تغییراتی درکاربري، تعداد افراد، نقشه •

الزم است پس از هرگونه تغییر، برنامه ارزیابی ریسک حریق مورد تجدید نظر و بازنگري  ،هاي موجود شوند توانند موجب تغییر در ریسک تغییرات می
 . دسوزي نیز باید صورت پذیر این تجدید نظر پس از وقوع هر آتش .قرار گیرد

  .هاي کوتاه مدت یا بلند مدت انجام داد توان در دوره بدیهی است که با توجه به پرخطر بودن یا کم خطر بودن شرایط، ارزیابی را می •
 اقتصادي و اجتماعی انسانی، هاي حیطه در مدیریت ریسک .دشاب خسارات می میزان کاهش نتیجه در و هطوبرم ایمنی قوانین هب لمع حریق براي ریسک ارزیابی

 امنیتی هاي لح راه انتخاب براي صحیح گیري تصمیم در جهت یاري رساندن به گروه ارزیابی وسیله سامانه مدیریت ریسک طراحی شده به .یابد می گسترش
 در صحیح گیري تهج هب سکری ارزیابی همچنین نتایج. کند  اثبات سازمان گیران تصمیم هب را امنیت براي کردن هزینه لزوم تواند می ریسک ارزیابی. است

  .کند می کمک راهکارها انتخاب
 

 ها محدودیت -4-1
هاي متفاوت باید  در زمینه گیري از نتایج پژوهش پذیري نتایج حاصله است که به منظور بهره محدودیت اصلی پژوهش حاضر مربوط به تعمیم •

  . احتیاط شود
از سویی پژوهش حاضر مقطعی است،  .اي شود ایمنی حریق ابنیه تاریخی تمرکز ویژههاي  اي از دستورالعمل شود بر مجموعه همچنین توصیه می •

 .ها، باید با احتیاط و در نظرگرفتن متغیرهاي بروز صورت پذیرد بنابراین تعمیم نتایج در سایر سال
 مورد اه روش کلیه روش نوع تعیین از لبق پذیري باال بایستی ابنیه تاریخی به دلیل خصیصه آسیب در خصوص هب حساس فرایندهاي از اي پاره در •

 محدودیت زمان، کمی، محدودیت و کیفی یا و کمی یا کیفی اطالعات هب مالی، نیاز عبانم هب هجوت اب روش بهترین و هتفرگ قرار تحلیل و تجزیه
  .نمایند انتخاب تاریخی موجودهاي  ابنیه از یک ره معایب و مزایا ریسک، شناسایی کاربرد روش کارآزموده، نوع انسانی نیروي

علیرغم وجود اشتراکات فراوان بین ساختمان تجاري و . هاي تجاري طراحی شده است جهت ارزیابی ریسک حریق ساختمان CFSESافزار  نرم •
  .اقامتی، بهتر است نتایج با ضریب ایمنی بهینه مورد استفاده قرار گیرد

 

  مراجع
 دانان یجغراف یالملل ینب کنگره ینپروژه، پنجم یریتو ضرورت کاربرد آن در مد یسکر یریتدم). 1391(نسحم ی،ناقشوج يحجاز یم،محمد رح رهنما، .]1[

 .اسالم
 یکدر  يکاربرد یتظافح هاي ياستراتژ یهو ارا یسدنهم یکرديبا رو یقرح یسکر یینعت). 1394(الهه  ی،رسول، کاظم یاراحمدي،غالمعباس،  شیرالی، .]2[
 .75-82، ص5، شماره12دوره یران،سالمت کار ا ی،حرارت یروگاهن
 یرفعالحفاظت فعال و غ ياه روش ییکارا یینو تع یقرح یسکر یابیارز). 1396(الهه  ی،رسول، کاظم یاراحمدي،غالمعباس،  یرالی،پور، طالب، ش عسکري .]3[

 .93-102، ص1، شماره8کار، جلد یمنیبهداشت و ا ی،ساختمان صنعت یکدر اتاق کنترل  یقرح یسکدر کاهش ر
پس از  يدر آتش سوز يرهش ياه خسارات ساختمان یسکر یشموثر در افزا ياه هفلوم یابیارز). 1398( یبتجم یان،محمد، دربان ی،جات یا،حم قوچانی، .]4[

 .293-306ص ،3شماره ،9بحران، دوره یریتو مد یشگیري، دانش پAHPبحران زلزله به روش 
سامانه کشف، اعالم و  ینهطرح به یهارا). 1393(فائزه  یزیان،اکرم، عز یی،اضترم یم،ابراه یشی،مطلق، مسعود، درو یعیفش یرج،رستم، محمدفام، ا گلمحمدي، .]5[

  .57-65، ص1، شماره1دوره ي،ا بهداشت حرفه یسدنهم ی،واحد آموزش دانشگاه یک هاي یشگاهخودکار در آزما یقاطفا حر



 

8 
www.confima.ir   

 

 یق،رح یمنیبر ا یدبا تاک یکنترل يراهکارها یهبازار همدان و ارا یمنیا یتوضع یابیارز). 1392(مطلق، مسعود  یعیفش یرضا،زمان پرور، عل یرج،ا محمدفام، .]6[
  .94-105، ص2، شماره2مجله بهداشت و توسعه، سال

 .در بنادر یمنیا یلم یشامه یندر بنادر، دوم یقرح یسکر یریتدم). 1384(ید مح معینی، .]7[
و  یاسالم يو شهرساز يمعمار ياه پژوهش یخی،کنفرانستار یهو ابن یاز آثار باستان يحفاظت و نگهدار یو چگونگ یتاهم). 1396(ینب ز ی،مرهج مقدسی ]8[

 .یرانا یخیتار
 .3-23ص ،2، شماره15دوره ن،یراا یسانش هعماج هلجم یران،ا یاخالق پژوهش در علوم اجتماع). 1393(هموصعم  ی،قاراخان اله، یتآ یدس میرزایی، .]9[
،  نیا، مهدي .]10[ در  یسکر یابیجهت استفاده از ارز يروش نرم افزار یک یهارا). 1391( یرضالع یی،محمد جواد، کوهپا ي،رسول، جعفر یاراحمدي،نسحم
  .9-16، ص1، شماره9دوره یران،ساختمان، سالمت کار ا یقاقدامات حفاظت حر يساز ینههب
با استفاده از  یداريبراساس ابعاد پا یعمران ياه پروژه هاي یسکر بندي یتو اولو يدنب دسته). 1395(دوست، عاطفه  ینام یمین،ناوه کش، س نصیرپور .]11[
 .واحد نجف آباد یدانشگاه آزاد اسالم یع،انص یارشد مهندس یکارشناس همان یاناپ ي،چندشاخصه فاز گیري یممصت
 ياه یسکر یابیجهت ارز FMEAکاربرد مدل ). 1397(اعظم  ی،رضا، همت یزاده،لع یترا،م ی،سولماز، چراغ ی،غالمرضا، دشت یی،ابقزبس ي،رغص وزدانی، .]12[
  .345-358، ص17رفسنجان، دوره یدانشگاه علوم پزشک یان،گاز پارس یششرکت پاال يگاز یعاناتم يساز یرهمخازن ذخ یو بهداشت یمنیا یطی،حم یستز
ساختمان  یعملکرد مقررات مل یابیو ارز یبررس). 1388(نسحم یا،ن يدهم یرضا،لع یی،محمد جواد، کوهپا ي،عباس، جعفر زاده، یل، قلرسو یاراحمدي، .]13[

  .28- 36،ص1، شماره6دوره یران،فصلنامه سالمت و کار ا یمارستان،ب یک يرتسب ياه در بخش یقرح یمنیا یکردبا رو
[١٤]  Benichou N, Kashef AH, Reid I (2005). Hadjisophocleous GV,  Torvi  DA,  Morinville  G.  FIERAsystem:  a fire risk assessment tool to 
evaluate fire safety in industrial buildings and large spaces. Journal of Fire Protection Engineering;15(3):145-72. 
[١٥] Brauer RL. Safety and health for engineers. 2ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2006. 
[١٦] Chu G, Sun J. (2008). Decision Analysis on Fire Safety Design Based on Evaluation Building Fire Risk to Life.Safety Science Journal; 46: 
1125-1136. 
[١٧] Chen  J,  Zhang  Y,  Sun  J. (2009).  Fire  prevention  and contingency rescue for project under construction. Journal  of  Wuhan  Institute  of  
Technology;31:48-51.9. 
[١٨] Golmohamadi  R,  Mohammadfam  I,  Shafie  M, Faradmal  J.  Developing  the  Frank  and  Morgan (2013). technique for industrial fire risk 
assessment. Health and Safety at Work. 2013;3(3):1-10. (In Persian).   
[١٩] Hui L, Yongqing W, Shimei S, Baotie S. (2012). Study on safety assessment of fire hazard for the construction site. Procedia 
Engineering;43:369-73.8.   
[٢٠] IFRC. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, (2008), Response to MAR Assessment of IFRC. 
[٢١] Kang X.F. (2008). The Fire Risk Assessment of Ancient Relics, Journal of Chinese People's Armed Police Force Academy, 24 p. 29-32. 
[٢٢] Li J.H. (2014). The Fire Risk Assessment and Fire Prevention Research of Lijiang Historical Buildings, Journal of Chinese People's Armed 
Police Force Academy, 30 p. 57-61. 
 
[٢٣] Li J.H. (2014). Analysis of building fire's development characteristics of Lijiang timberwork building, Fire science and technology, 8 p. 913-
916. 
[٢٤] Liu Y., Dong X.M., Yuan L., et al. (2014). Present Situation and Countermeasures of Prevention of Ancient Building's Fire in Xi'an, Urban 
Development Studies, 21 p. 25-27. 
[٢٥] Mirhossieni Z, Mirakbari SM. (2009).Studying fire security status of academic libraries in Islamic Azad University, region 8. Quarterly J 
Epistemology, 2(4):59-70 
[٢٦] Mousavi, S., et al. (2012). A multi-criteria decision-making approach with interval numbers for evaluating project risk responsesǁ. International 
Journal of Engineering-Transactions B: Applications. 25(2): p.121. 
[٢٧] Nezamodini  Z,  Rezvani  Z,  Kian  K. (2015). Fire  and explosion risk assessment in a process unit using Dow’s Fire and Explosion Index. 
Health and Safety at Work. 4(4):29-38. (In Persian) 
[٢٨] Nieto-Morote, A. and F. Ruz-Vila. 2011. A fuzzy approach to construction project risk assessmentǁ. International Journal of Project 
Management. 29(2): p. 220-231. 
[٢٩] Ng M. (2003). Fire Risk Analysis Of The Airport Terminals. International Journal on Engineering Performance-Based Fire Codes; 5(4): 103-
107. 
[٣٠] Roghanian, E., Mojibian, F. (2015). Using fuzzy FMEA and fuzzy logic in project risk managementǁ. Iranian Journal of Management Studies. 
[٣١] Setare H, Koohpayee A, Nikpey A.(2005). Development of risk analysis in fire risk assessment, Conference: First National Conference on 
Safety in Ports, Tehran. 
[٣٢] Stephenson, RS. (1994), Disaster Assessment, 2nd ed, Disaster Management Training Programme: UNDP. 
[٣٣] Wei  Z. (2012). Application  of  Computer  Simulation Technology  [CST]  in  Buildings’  Performance-Based   Fire   Protection   Design.   
Procedia Engineering; 37:25-30.10.  
[٣٤] Yarahmadi R, Gholizadeh A, Jafari MJ, Kohpayeie A, Mehdinea M. (2009). Performance assessment and analysis of national building codes 
with fire safety in all wards of a hospital. Iran Occup Health; 6(1): 28-36. 
[٣٥] Zegordi S, Nik ER, Nazari A. (2012). Power plant project risk assessment using a fuzzy-ANP and fuzzy-TOPSIS method.  International  
Journal  of  Engineering-Transactions B: Applications.25(2):107. 
 
 

  
  
  



 

9 
www.confima.ir   

 

  
  

Fire risk assessment of Panjdari historic building 
Nazila Adabavazeh,Atefeh Amindoust*,  Mehrdad Nikbakht 

Department of Industrial Engineering,Najafabad Branch, Islamic Azad University , Najafabad, IRAN. 
* Corresponding author: Atefeh Amindoust; atefeh_amindoust@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
Fire is one of the most dangerous causes of damage to historic buildings that may occur rarely. However, if not 
controlled, it can have irreparable consequences. Heavy human and economic damages caused by fire, revealed the 
necessity of scientific approach for fires in vulnerable historic buildings, investment in the development of fire 
protection technology, and determining the most effective techniques to limit damage.Financial losses and personal 
injuries caused by fire in buildings indicate the need for determining effective and performancebased 
protection.Effective and high-performance protection is also possible when designing and selecting the type of 
protection is done based on risk assessment.The present study aims to assess and manage fire risk in the historic 
Panjdari mansion. The present study, through the mechanisms defined in risk and crisis management, proposes a 
framework for identifying, analyzing, evaluating and controlling fire risk factors.Risk assessment with emphasis on 
effective parameters in fire risk has been done using CFSES software based on NFPA101 standard.The results of risk 
assessment were evaluated from three aspects of fire control, exit and general safety. The findings show that the 
highest percentage of unacceptable risk is related to the area of exit routes and then the area of public safety. 
 
Keywords: Assessment, Fire risk, Historic mansion. 

  


