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 گزارش حاضر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و توسط بخش هاي تحقیقاتی:

 زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیري -
 آتش -
 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی -
 سازه -
 مصالح -

تدوین  5/11/1395و با بازبینی مجدد در تاریخ  تهیه 3/11/1395) در تاریخ 30/10/1395( حادثه مورخ  در مورد حادثه فروریزش ساختمان پالسکو
 شده است.
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 مقدمه -1
 اما است ور ما همراهـاي در کشهاي قابل مالحظهارتـساز، گرچه با تلفات و خسرخداد مخاطرات طبیعی و یا انسان

العمل و عکس تلقی گردد.براي آمادگی و پیشگیري  يو هشدارباشد  آموزدرس تواندی میمختلف هايجنبهاز 
ست هابحراناین تابعی از شدت و اثرگذاري  ،در خصوص این وقایع سطوح مدیریتی و سطوح اجتماعی هايواکنش

و تجربیاتی که الزم است پس از وقوع  هارسو د شودسپرده میمدتی به بوته فراموشی  که متاسفانه پس از
هاي بحران در برابرهاي الزم آمادگی شود و در نتیجه آن،نادیده گرفته می، رخدادهاي کوچک و بزرگ آموخته شود

 رود.ازدست میتر با ابعاد وسیع
ین رخدادها اشاره اعدم مستندسازي منظم و کامل توان به می ،هاضعف دیگر در مواجهه با این بحران از نقاط

 آینده در مهندسی و مدیریتی ،فنیاز نظر نکات  رخدادهاها و نقاط ضعف و قوت مانع استفاده درست از درس کهنمود
 .گرددمی

هاي شهري شهري و تاثیرپذیري المان هاي در محیطمهم  انحو، وقوع سها گزارشقبیل از علت اصلی نگارش این 
ها از حیث است که به دلیل اهمیت زیاد آن در سراسر کشور ناشی از این حادثهانی ها و تلفات احتمالی جو ساختمان

 ، در جاي خود نیاز به مستندسازي دارد. درس آموزي و ارتقاء ظرفیت و انجام موارد پیشگیري
درن فروریزش ساختمان پالسکو، بعنوان نماد معماري م کننده مخاطره مهم و تهدیدبه دلیل رخداد از سوي دیگر، 

د زنگ خطري توان میکه آن  مشابهیی نظیر آن و با سطح خطرپذیري ها ساختمانتهران و وجود تعداد قابل توجه از 
، ضرورت پیدا می کند تا با هدف ارائه و اجرائی نمودن اقدامات پیشگیرانه در جلوگیري از براي مسئولین شهري باشد

 بر این رخداد بطور کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. حوادث مشابه، موارد متنوع و محورهاي عدیده مترتب
رخداد ریزش ساختمان پالسکو در اثر آتش سوزي و کلیه اقدامات مدیریت بحران پیرامون آن نشان می دهد که اگر 

، عمل نیایده دامی باجراي جدي روش هاي پیشگیرانه کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و انسان ساز اقدر خصوص 
بسیار محتمل است شهر تهران  به ویژهمراکز جمعیتی، شهرها و بویژه کالن شهرها و ن حوادثی در چنی امکان بروز

 هاي جبران ناپذیري گردد.منجر به خسارتتواند که می
از نحوه هاي گرانبهائی داده، درسخرالعمل در برابر حادثه سرعت عکسو  هاي مدیریت بحرانبررسی توانمندي

نماید و بیانگر میزان فراهم میرا هاي موجود مدیریت بحران و مدیریت شهري یت و پتانسیلمقابله و ظرف ،مدیریت
مناطق شهري در و بطور کلی  در مقابل رخداد مخاطرات طبیعی سترگ احتمالی نظیر زلزله شهر تهرانآمادگی 

 ها آمادگی وجود دارد.بحرانچقدر در برابر وقوع این  ،دهد. به عبارت بهتر، نحوه مدیریت این حوادث نشان میاست
واضح است که در چرخه مدیرت بحران و نزد محافل تخصصی و پژوهشی، مدیریتی و اجرائی، اهمیت موضوع در 

ی حین و بعد از رخداد یاقدامات پیشگیرانه است که مسلما از نظر صرف هزینه بمراتب بصرفه تر از اقدامات اجرا
دادها نظیر تلفات جانی، غیر قابل جبران است. آنچه در کشور ما تجربه شده حادثه است که اساسا بعضی از اثرات رخ

فراموشی و عدم درس آموزي و بکارگیري آموخته ها در کاهش ریسک مخاطرات است که امید است تدوین این 
 فیدي را در این زمینه موجب گردد.چنین گزارش هائی اثر م
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حاضر بر اساس بازدیدهاي میدانی اولیه، حداقل اطالعات، شواهد و  شود که گزارش مقدماتیدر انتها خاطر نشان می
هاي انجام شده در این خصوص، تدوین شده است که بدیهی است و مصاحبه هاي تهیه شدهگزارش ،مدارك موجود
تر کمیلتر و ت، این گزارش نیز دقیقترو جامع ترکامل فنی و دستیابی به مستندات و تحقیقات مطالعات بعد از تکمیل

 خواهد شد.
 

 موقعیت حادثه -2

سال نودوپنج ساختمان پالسکو تهران، در تقاطع فردوسی و جمهوري  ام دي ماهظهر پنجشنبه سی 11:30ساعات در
ساختمان اتفاق افتاد، کل در این که در پی بروز آتش سوزي این حادثه شهرداري، فروریخت. در  12در منطقه 

مختصات در زیر آوار مدفون شدند.  و مردم عادي تعدادي از نیروهاي آتش نشان ساختمان فروریخت و متاسفانه
درجه  51°25´14"متري از سطح دریا و با مختصات، طول جغرافیایی: 1182محدوده رخداد سانحه، به ارتفاع تقریبی

  .)1-2(شکلباشدمی درجه 35° 41´40"و عرض جغرافیایی
علت یا علل اصلی شروع حریق هنوز توسط مراجع قانونی اعالم نشده است. شروع شده  10و  9حادثه از طبقات 

(گاز پیک نیکی و یا  نشت گازو برق   سوزي جرقه عامل آتشاست، اما برخی نظرات حاکی از آن است که احتماالً 
 . باشدبوده  در یکی از واحدها کپسولی)

 

 
 پالسکو نقشه موقعیت محل فروریزش ساختمان -1-2شکل 
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 هاي شهري در محل حادثهلمانا -3
به طور مراکز تجاري به دلیل تراکم جمعیت، حجم زیاد سرمایه و کاال، وجود انبارها و مراکز نگهداري مواد اولیه و ... 

به همین دلیل باید مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرند. همچنین رویداد یک سانحه در . پذیرتر هستندیبــویژه آس
این حادثه در محدوده  .ه دلیل موارد ذکر شده خسارات جانی، مالی و اقتصادي زیادي را در پی دارداین گونه مراکز ب

این تاثیر هم از جهت آسیب  تواند دراثر وقوع این پدیده متاثر شود.هاي مختلف شهري وجود دارند که میالمان
به  ،مراکز آموزشی اطراف ان پالسکو،در سانحه ساختم فیزیکی و هم از نقطه نظر اجتماعی است، به عنوان مثال

 شود. ها پرداخته میتعطیل اعالم گردیدند. در زیر به چند نمونه از این المان ،دلیل حجم زیاد کار آواربرداري
معابر است. این حادثه در منطقه ، در مدیریت بحران این حادثه موثر و مهم بودههاي مهم شهري که یکی از المان

. تراکم باالئی دارند داد که عموما در این منطقه معابر زیر شش مترناطق قدیمی است رويتهران که از م 12
دهد. وجود اینگونه معابر به دو دلیل باعث آسیب تراکم این معابر را در اطراف ساختمان پالسکو نشان می 1-3شکل

نه معابر به نسبت زیادتر است و در اینگوبطور عمومی  شود. اول اینکه تراکم جمعیتپذیري بیشتر بافت شهري می
 گیرد.سختی صورت می امداد و نجات به حمل و نقل و نکته دوم اینکه

 

 
 معابر زیر شش متر در اطراف محل حادثهنقشه  -1-3 شکل

 
ها توجه به این سامانهدر جابجایی افراد در شهر تهران دارد، ) مترو(هاي زیرزمینی با گسترش و اهمیتی که شبکه راه

) مترو است 1هنگام وقوع سوانح طبیعی اهمیت قابل توجهی دارد. نزدیکترین خط مترو در اطراف این حادثه (خط  در
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متري ساختمان پالسکو قرار گرفته که از  350که از کهریزك تا تجریش ادامه دارد. ایستگاه سعدي در فاصله 
ثیر این ریزش بر تونل مترو است که أخطوط مترو تباشد. یکی دیگر از موارد مهم بررسی هاي پر ازدحام میایستگاه

در موارد بسیار نزدیک باید بررسی کارشناسانه گردد. در این حادثه فاصله تا تونل مترو نسبتا زیاد بوده که تاثیر زیادي 
 نشان داده شده است. نزدیک ساختمان پالسکوخطوط مترو 2-3شکلدر بر تونل ندارد. 

 

 
 در اطراف محل حادثه خطوط مترونقشه  -2-3شکل

 

توان با خسارات اي جمعیت است. آنچه مسلم است خسارات جانی را نمیحادثه هاي مهم در هریکی دیگر از المان
ست تاثیر توان میجمعیت در خیابان جمهوري رویداد که مسلما حضور مالی مقایسه کرد. این حادثه نیز در ساعات اوج 

با مشکل  را انسانی داشته باشد، همچنین به دلیل ازدحام جمعیت امداد و نجاتزیادي در تعداد مصدومان و تلفات 
دهد. متاسفانه اطالعات جمعیت شناور را در منطقه نشان می 1390سالهاي آماري نقشه بلوك 3-3روبرو کرد. شکل

اقع بحرانی داد. پالن مدیریتی درستی براي مو وان نمینه تنها در این منطقه که در ایران موجود نبوده و لذا 
. نکته مهم تراکم باالي جمعیت شناور در نفر جمعیت دارد 154نزدیکترین بلوك مسکونی به ساختمان پالسکو 

ویژه براي کاهش تلفات جانی که باید تمهیداتی  هاي بزرگ اطراف است منطقه تجاري پالسکو و پاساژها و مجتمع
 ). 3-3(شکل اندیشیدسوانح مشابه در صورت بروز 

 4-3موزشی و اشاره نمود که در شکلآمراکز  هب توان می ،محل حادثه است هاي مهم شهري که در نزدیکیز المانا
 گردد، مراکز آموزشی متعددي در این منطقه وجود دارد. مشاهده می 4-3که در شکلهمانطورياند. نشان داده شده
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آتش نشانی و تعدادي از مراکز خاص نظیر موزه،  هايها، ایستگاهنقشه توزیع بیمارستان 7-3تا  5-3هاي شکل
 .دهدنشان می "پالسکو  "سفارتخانه و بانک را در حوالی محل سانحه 

 
 نقشه بلوك آماري جمعیتی منطقه فروریزش و نزدیک به آن-3-3شکل

 
 نقشه مراکز اموزشی در نزدیک محل حادثه-4-3شکل
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  ثهها در نزدیک محل حادنقشه بیمارستان-5-3شکل

 
  هاي آتش نشانی در نزدیک محل حادثهنقشه ایستگاه-6-3شکل
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  نقشه مراکز خاص در نزدیک محل حادثه-7-3شکل

از مناطق قدیمی شهر تهران بوده که تراکم  12دهد.  منطقه بافت فرسوده را در منطقه حادثه نشان می 8-3شکل 
هاي شهري ا توجه ویژه به مناطق مسکونی و کلیه المانبیشتر است. لذ دیگر تهران، بافت فرسوده در آن از مناطق

 هاي حیاتی و ... در این منطقه بسیار الزم و ضروري است.ها، شریاننظیر پاساژها، موزه

 
  نقشه بافت فرسوده در نزدیک محل حادثه-8-3شکل
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 ايهاي سازهبررسی -4

 مشخصات سازه اي ساختمان پالسکو  - 1 -4

تجاري بلند  هاي اولین ساختمانجزء هاي دوران ساخت خود و همچنین  ترین سازه جزو مدرن ساختمان پالسکو که
، در ضلع شمال شد مرتفع و مدرن ایران یاد می هاي ساختمان  عنوان اولین از آن بهمرتبه در شهر تهران بوده است و 

 1339ته است. این ساختمان در سال هاي ترکیه و انگلستان قرار گرف شرقی چهار راه استانبول در مجاورت سفارت
طبقه داراي اسکلت فلزي بوده و با  17به بهره برداري رسید. این سازه  1341در دست احداث قرار گرفت و در سال 

هاي  نماهایی از این سازه در سال 1-4واحد تجاري را در خود جاي داده بود. در شکل 570متر ارتفاع، بالغ  42حدود 
 .متر است  30در  30ساختمان برج داراي پالن تقریبا مربعی به ابعاد حدود است.  مختلف قابل مشاهده

 
 هاي مختلف نمایی از سازه ساختمان پالسکو در سال -1-4شکل

 
هاي  در سال شقاقی هوشنگ خاناي که مهندس  طبقه 10بعد از ساختمان زمان ساخت، پالسکو در ساختمان 

ه است و از نظر تکنیک ساخت و بود تهرانساخت، دومین ساختمان بلندمرتبه  باغ سپهساالردر جوار  1328–1330
تمام  با اسکلتساختمان این  .آمده است سازي تهران به حساب می طراحی معماري بعنوان نماد مدرنیته در ساختمان

 بوده است.و با فوالد بسته فلزي بوده کالف کشی راي ادفوالدي و حتی نماي بیرونی آن 
تر  به صنف پوشاك تعلق داشته است. در طبقات پایین ي آنفضاهااغلب کاربري این ساختمان تجاري بوده و 

تقریبی اند. بطور  ل فعالیت بودههاي پوشاك مشغو ها و کارگاه هاي لباس و در طبقات باالتر تولیدي فروشندگی

11 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مساحت بیشتري این ساختمان طبقات اول تا چهارم که  ههزار متر مربع بود 33در حدود زیربناي ساختمان پالسکو 
 . متر مربع) 900مساحت سطح زیر بنا  متر و 30*30( ابعاد ساختمان حدود  نسبت به سایر طبقات داشتند

ی به مدارك فنی ساختمان و بر اساس مشاهدات و تصاویر مرتبط نشان هاي اولیه علیرغم عدم دسترس بررسی
 بوده و بخشی از سازه به شکل افقی توسعه یافته) TUBE( اي لولهطراحی ساختمان پالسکو به شکل دهد که  می

 .طبقه) 4پاساژ ( است

 
 ماکت ساختمان پالسکو با شماتیکی از اتصاالت جدار بیرونی سازه -2-4شکل

 
طبقه پالسکو وجود دارد که چسبیده به  17اي واقع در سمت شمالی سازه  طبقه 4ذکر است که ساختمان ه الزم ب

این دو ساختمان به  4اي کامال منفک از آن بوده و بخش هاي تجاري تا طبقه  ساختمان پالسکو ولی از نظر سازه
طول این ساختمان چهار طبقه  ده است.ش هم ارتباط داشته و نورگیري وسط از طریق ساختمان چهار طبقه تامین می

متر با دیوارهاي آجري و سقف نورگیر  30سبیده آن به به برج پالسکو آن نظیر برج حدود چمتر و عرض  100حدود 
 است. 

 
 طبقۀ پالسکو در سمت راست 4طبقۀ  پالسکو در سمت چپ و پاساژ  17: نماي هوایی از برج 3-4شکل 
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ادامه داشته و نور گیري این ساختمان از ضلع جنوب و شمال تامین طبقه پالسکو  17برج ز طبقه پنجم به بعد، ا

براي رسیدن و  نبوده پیرامونی و میانیخبري از راهروهاي به هم پیوسته  در طبقات پنج و باالتر از آن است. شده می
از  زیاديآسانسورها تعداد  ده است.ش میاز آسانسور استفاده  معموالاما  وجود داشته، هرچند راه پله هم طبقاتبه این 

هزار نفر  10نمودند که در برخی مواقع سال آمار تعداد این افراد از مرز  جا می را در طول روز جابه کسبه و مردم
هاي  (مغازه بودگذشت. طبقات یک تا چهار این ساختمان که واحدهاي تجاري بسیاري را در خود جاي داده  می

و مردم دسترسی آسان تر ، جهت وار طراحی دایرهاي در قسمت فوقانی و  شیشهبلند و ی داراي سقف، عرضه پوشاك)
همچنین این ساختمان داراي . استو یک ساختمان چهار طبقه شمالی هم وصل بوده بوده ها  دیدن ویترین بوتیک

و سلف سرویس فروشی متعلق بوده است و در باالترین طبقه رستوران  طبقه زیر همکف بوده که به صنف ماهی
الزم بذکر است که بعدا طبقات فوقانی تغییر ( شده است وجود داشته است که با یک راهرو به پشت بام وصل می

در زمان فعالیت نمایی از طبقات زیرین این ساختمان  4-4 هاي . در شکلکاربري داده و اغلب به انبار تبدیل شدند)
 قابل مشاهده است.اقتصادي خود 

 

 
 اي این بخش نمایی از طبقات ابتدایی ساختمان پالسکو، راهروهاي مرتبط و سقف شیشه  -4-4 شکل
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بر اساس مستندات مهندسی براي این ساختمان، در زمان طراحی این سازه، با توجه به نوع عملکرد و کاربري این 

این سازه تخمین زده  سال براي 200ها و مصالح مورد استفاده جهت ساخت، عمر مفید  ساختمان و همچنین تکنیک
سال عمر نموده است. همچنین قابل ذکر است که این ساختمان براي بار  54شده است و این سازه تا زمان تخریب 

بار انفجار و همچنین موارد مربوط به آتش در زلزله، ها اثرات  ثقلی براي حالت تجاري طراحی شده است و در طراحی
ساخت این ساختمان قابل مرحله یري از ماکت این ساختمان و همچنین تصو 5-4نظر گرفته نشده است. در شکل

 مشاهده است.
 

 
 نمایی از ماکت ساختمان پالسکو و وضعیت آن در زمان ساخت  -5-4شکل

 
همچنین در معرفی سازه این ساختمان باید به نماي فلزي خاص این ساختمان که از گذشته بر روي آن نصب شده 

اي متشکل از قطعات سنگین  اشاره نمود. این نماي فلزي که سازه ،گردد نگین محسوب میبوده و جزو نماهاي س
فوالدي در ابعاد مختلف است، بر روي ضلع جنوبی این ساختمان و بر روي ورودي اصلی آن نصب گردیده و طی 

اي تبلیغاتی سنگین هاي دور، بر روي این نما تابلوه هاي عملکرد ساختمان همواره وجود داشته است. در سال سال
هاي قبل  اند. قابل ذکر است که در سال نیز نصب گردیده که بعداً این قطعات از ساختمان و نماي مذکور جدا گردیده

هشدارهایی براي امکان جداشدگی و سقوط این نما در ساختمان پالسکو از سوي کارشناسان داده شده بود. در شکل 
 باشد.  هاي مختلف قابل مشاهده می التصاویري از این نماي فلزي در س 4-6
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 نماي فلزي در ضلع جنوبی ساختمان پالسکو  -6-4شکل

 

سازه ساختمان پالسکو از قاب فوالدي با اتصاالت جوشی تشکیل شده است. از بررسی همانگونه که ذکر گردید 
) در طراحی Tube Structureاي ( رسد که از ایدة سازة لوله تصاویر ساختمان و بازدید بعد از تخریب آن به نظر می

سازه استفاده شده است. با استفاده از کمربندهاي متشکل از مهاربندهاي ضربدري در وجوه جانبی ساختمان، 
اند و یکپارچگی قابل توجهی در سازه باربر ثقلی و جانبی ساختمان پدید  ها در هر طبقه به یکدیگر متصل شده ستون
در نقاط داخل پالن ساختمان براي تحمل بارهاي ثقلی در نظر گرقته شده است. این  اند. تعدادي ستون نیز آورده

هاي بلند  میالدي در آمریکا مطرح شد و در تعداد قابل توجهی از ساختمان 1960ها در اوایل دهۀ  نحوة آرایش ستون
اي  جویی در مصالح سازه فهاي از مزیت سختی و یکپارچگی زیاد و صر مورد استفاده قرار گرفت. سیستم باربر لوله

 برخوردار است.
هاي گرفته  ، در عکسسیستم باربر ثقلی کف طبقات و نحوة عملکرد دیافراگم افقی آن به وضوح مشخص نیست

گردد که احتماال سیستم کف و سقف را تشکیل  شده از آوارهاي ساختمان، دال بتنی با میلگردهاي صاف مشاهده می
نیز سیستم باربر رسد شبکۀ تیرهاي متعامد فوالدي و مصالح بتنی مابین تیرها  ظر میه نداده است، همچنین ب می

ها از ترکیب اجزاء متعدد مانند ناودانی و ورق فوالدي که با جوش به یکدیگر  . مقطع ستونداده باشد تشکیلثقلی را 
اء فوقانی و تحتانی و اجزاء اند تشکیل یافته است. تیرهاي اصلی داراي فرم خرپایی هستند و از اجز متصل شده

ها به کمک نبشی فوالدي صورت گرفته و از نوع نیمه صلب  اند. اتصال تیرهاي اصلی و ستون قطري تشکیل شده
 گردد. محسوب می

کاري  ها از پوشش نازك در بازدید از آوار ساختمانی مشخص شد که تعدادي از عناصر اصلی سازه یعنی تیرها و ستون
 هاي سازه در برابر آتش کمک کرده است.  این قسمتمقاومت قطعاً به اند که  بندي برخوردار بوده به همراه رابیتس

هاي ساختمان با وجود تخریب و  شود، جداره هاي تهیه شده از تخریب برج پالسکو دیده می همانگونه که در فیلم
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ریزند.  س به طور یکپارچه فرو میهاي طبقات کماکان ایستایی خود را تا لحظاتی چند حفظ کرده و سپ سقوط کف
 حتی و بود فوالدي تمام پالسکو ساختمان اي در سازة ساختمان است. سازه این امر تائیدي بر عملکرد سیستم لوله

هاي ساخته شده با  در شکل کالف ضربدري سردر برج که از مربعفوالدي داشت.  کشی کالف آن بیرونی نماي
  .)تصاویر زیر(  تشده استیرهاي فوالدي نشان داده 

 
 ریزش یکپارچه دیواره جانبی غربی بر روي آوارهاي برج پالسکو ( بر گرفته از فیلم از ارتفاع ) -7-4شکل

 باالترین در سرویس سلف رستوران داشت. قرار سرویس سلف رستوران یک، مدتی تا، پالسکو برج آخر در طبقه
 .شی به واحدهاي صنفی کوچک تقسیم شده بودک  در چند سال اخیر تعطیل و با انجام تیغه طبقه

 

 
 (که بعداً تغییر یافت) ساختمان پالسکو غربی اي در نماي که مهاربندي ضربدري سیستم لوله 1342تصویري از سال  -8-4شکل
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 هاي فوالدي برج پالسکو مقطع ستون -9-4شکل

 

  
 هاي فوالدي دوبل ه کمک نبشیتصویري از انتهاي تیر اصلی با فرم خرپایی و اتصال ب -10-4شکل

 

 
 هاي ساختمان با کالف نما (ضلع جنوبی برج) اتصال ستون -11-4شکل
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 مصالح ساختمانی به کار رفته 
فوالد ساختمان عمده ترین نوع مصالح ساختمانی ساختمان پالسکو با توجه به تیپ سازه اي آن، فوالد بوده است. 

احتمال زیاد اروپا) وارد شده است چون در آن زمان در ایران کارخانه ذوب  پالسکو در زمان ساخت از خارج کشور (به
 آهن وجود نداشت.

  
 ب الف

نماي غربی برج پالسکو الف: در دهه چهل و ب: در دهه پنجاه که نماي قبلی تغییر یافته و ظاهرا با مش فلزي و اندود  -12-4شکل
 پایه سیمانی پوشش داده شده بود.

 
شده که در  برج پالسکو و نماي شمالی پاساژ پالسکو که مشابه هم بوده، از کالف فوالدي تشکیل مینماي جنوبی 

اي و شیشه استفاده شده بود. شکل  میلیمتر به رنگ فیروزه 15پشت آن به تناوب از کاشی سنتی با ضخامت حدود 
شود نما از شیشه و کاشی سنتی  یدهد. چنانچه دیده م نشان می 1348برج پالسکو را در سال  جنوبینماي  4-13

 بندي فوالدي قرار دارد. شود که در پشت کالف تشکیل می
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   1348نماي جنوبی برج پالسکو در سال  -13-4شکل

 
دارد. این نما در بندي فوالدي قرار  شود که در پشت کالف نماي شمالی پاساژ پالسکو از شیشه و کاشی سنتی تشکیل می -14-4شکل

 یب ندیده استسوزي آس آتش

در دیوار شرقی و غربی تا طبقه چهارم از دیوار آجري استفاده شده بود. دیوار برج مشابه ساختمان چهار طبقه پاساژ 
 شود. دیوار آجري پاساژ پالسکو دیده می 15-4که سالم باقی مانده است، بود. در شکل 
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 است 4هاي غربی و شرقی برج تا طبقه دیوار آجري پاساژ پالسکو که دیوار آن مشابه دیوار -15-4شکل

سانتیمتر (با  22بخشی از دیوار آجري برج در ضلع غربی در جوار ساختمان مجاور به ضخامت حدود  16-4در شکل 
 شود. سانتیمتري با دو سانتیمتر مالت ماسه سیمان بین آنها) دیده می 10دو الیه آجر 

 

 
 سانتیمتر که هنوز در جاي خود باقیست 22اختمان مجاور به ضخامت حدود بخشی از دیوار آجري برج در جوار س -16-4شکل
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سانتیمتر اندود ماسه سیمانی جدا شده از  ضلع غربی را نشان  2همراه حدود  بخشی از دیوار آجري برج 17-4شکل 

 . شده بود فلزکوبی هاي لبه با موزاییکی پیش سال ده چند سبک به ها پله دهد و راه می
  

 
 سانتیمتر اندود ماسه سیمانی 2همراه با حدود  بخشی از دیوار آجري برج -17-4شکل

 
 مطالعات سازه اي تخریب ساختمان پالسکو در برابر آتش -4-2

سال بوده است، نماي بیرونی این ساختمان  50 از بیش قدمت سازه این ساختمان از نوع فلزي یکپارچه با
باشد  ز لحاظ سیستم باربري از نوع مقاوم جدار بیرونی میارسد  نظر می بهو کشی و با فوالد بسته شده است  کالف

(به مستندات فنی ساختمان تا لحظه تدوین این گزارش  باشد ابنیه تجاري میدر برخی از اي  که سیستم سازه
پوشش ضد حریق جهت محافظت اسکلت وجود  ،. ضمنا با توجه به نوع اسکلت فلزي)نشده استدسترسی پیدا 

قابل ذکر . (که البته در زمان ساخت این سازه هم استفاده از این مواد در ساختمان الزامی نبوده است) ته استنداش
هاي فلزي عالوه بر این نقطه ضعف عمده، داراي مشکل دیگري هستند که همان بحث اتصاالت و  است که سازه
ع ضربه و یا زلزله، قترد بودن جوش در مواال در اتصال با روش جوش، به علت دهنده است. براي مث وسایل اتصال

نوعی شکست و پارگی در جوش بعنوان وسیله اتصال رخ داده که منجر به خروج اتصال از وضعیت عملکردي و به 
 هاي متصل شونده خواهیم بود.  دنبال آن رها شدن المان

و ستون و  با توجه به اینکه تیر هایی با شرایط ساختمان پالسکو این است که نکته قابل توجه دیگر در ساختمان
-4(شکل  گردد می دال یک طرفه یا دو طرفه اجرادر قالب دیافراگم سقف بصورت بتنی لی فلزي بوده وها بادبند
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که اتصال صحیح و کامل آنها را با مشکل مواجه  وجود خواهد داشت،ناهمگنی میان تیر و سقف  ینوع، )18
اعضاي  احتماال از سوي دیگر،باشد.  هایی بعنوان نقاط حساس مطرح می سازه بنابراین اتصاالت در چنین. نماید می

فلزي به مرور زمان تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گرفته که این امر موجب بروز پوسیدگی در قطعات و کاهش 
 ظرفیت باربري آنها خواهد گردید. 

 
 سکو با سیستم دال بتنییکی از طبقات ساختمان پالتخریب شده  نمایی از سقف -18-4شکل

ساختمان پالسکو نیز در شرایطی مشابه، که داراي اسکلتی فلزي در قالب سیستم قاب خمشی با اتصاالت نیمه 
هاي فلزي بوده و همچنین باید به این نکته اشاره نمود  گیردار بوده است، داراي معایب مطرح شده مربوط به سازه

روي عملکرد قطعات آن تاثیر داشته است و با وجود سن زیاد این ساختمان، که قدمت عملکرد این سازه، مطمئنا بر 
اند. از سوي دیگر باید اشاره نمود که ساختمان  بودهسطح کارکرد اجزاي باربر و اتصاالت دچار نوعی کاهش احتماال 

مان حال را برآورده هاي ز نامه مزبور بر اساس ضوابط دوره ساخت خود طراحی شده بود و بسیاري از معیارهاي آیین
کرده است، براي مثال در این سازه تمهیداتی جهت جلوگیري از تخریب پیش رونده بر اثر اضافه بار ناشی از  نمی

اي نبوده است که در صورت تخریب یکی  سقوط طبقات درنظر گرفته نشده بود و نوع انتقال بار در این سازه به گونه
  انتقال یابد.از اعضا، فشار مازاد به روشی ایمن 

و نهم این ساختمان که بیشتر شامل واحدهاي تولیدي لباس بودند و در شیفت شب هم به کار هشتم طبقات 
اولیه  طبق اظهارات آغاز شد. 1395ماه دي 30روز پنجشنبه  7:59 سوزي از ساعت تشآپرداختند آتش گرفت،  می

سوزي  در یکی از طبقات عامل اصلی آتش یک نیک(کابل فرسوده ساختمان) و احتماال نشتی گاز پ اتصال برق
نشانی تائید نشده و  (الزم به ذکر است این احتمال تا کنون توسط سازمان آتش ابتدایی ساختمان پالسکو بوده است

و کسبه از  بودهکشی گاز  لوله به علت قدمت، فاقد این ساختمان .علت شروع حریق هنوز اعالم نشده است)
داران  پس از مهار نسبی آتش در ساعات اولیه، تعدادي از مغازه .کردند م دیگر گرمایشی استفاده مینیک و یا لواز پیک

نشان در آن هنگام  این پاساژ براي خارج کردن کاالهاي خود به داخل هجوم بردند، همچنین تعداد قابل توجهی آتش
 . ساختمان فرو ریخت سوزي کل ساعت از شروع آتش 3.5حدود پس از . در ساختمان حضور داشتند
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 سوزي رفتار فوالد ساختمانی در شرایط آتش

شدت دچار افت مقاومت  پذیري مناسب در دماي محیط، در دماهاي باال به فوالد ساختمانی علیرغم مقاومت و شکل 
بع آن ت باال رود، به سلسیوسدرجه  1000تواند تا  شدت آتش می سوزي، دماي محیط بسته به شود. در شرایط آتش می

درصد مقاومت اولیه  55عنوان مثال، فوالد ساختمانی بیش از  یابد. به مقاومت آن کاهش می و دماي سازه افزایش
وجود آمدن نیروهاي ثانویه بزرگ در  همچنین و در نتیجه آن دهد گراد از دست می درجه سانتی 600خود را تا دماي 

 شوند. هاي بزرگ و سپس گسیختگی سازه می ییر شکلسازه در اثر انبساط حرارتی باعث به وجود آمدن تغ
 
 "مکانیزم خرابی ساختمان پالسکو"

 طور خالصه شامل مراحل زیر بوده است:  خرابی ساختمان اسکلت فلزي پالسکو به
هاي بزرگ  ، دچار تغییرشکلهشتم و نهمسوزي، ابتدا تیرهاي سقف در طبقات  در اثر شدت حرارت آتش -الف
طبقه وان مریدین پالزا در  38  ساختمان 1991سوزي سال  ترتیب مربوط به آتش صاویر زیر که بهتنظیر شوند.  می

طبقه برودگیت لندن در انگلستان (شکل  14ساختمان  1990سوزي سال  ) و آتش19-4فیالدلفیاي آمریکا (شکل 
 ) است.4-20

 
 ساعته  19سوزي  آتشتغییر شکل تیرهاي ساختمان وان مریدین پالزا در اثر  -19-4شکل

 
 ساعته 5/4سوزي  هاي ساختمان برُودگیت در اثر آتش تغییر شکل تیرها و ستون -20-4شکل

 شوند. وجود آمده و افت مقاومت، اتصاالت تیر به ستون دچار گسیخته می در اثر نیروهاي ثانویه به -ب

مشابه با ها ( د و غبار به بیرون از پنجرهریزد و باعث پرتاب شدن دو کل سقف هر طبقه روي سقف زیرین فرومی -ج
 .شود می انفجار) حالت
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 ها دود و غبار از پنجرهخروج  -21-4شکل

 
ها نیز خراب  ها مهار جانبی خود را از دست داده و با همراهی افت مقاومت فوالد، ستون با ریزش سقف، ستون -د

 شوند. می

 Progressiveرونده ( ختمان پالسکو، ساختمان دچار خرابی پیشاي بکار رفته در سا به دلیل نوع سیستم سازه -ه
Collapseاي اصلی، سایر اعضاء قادر به تحمل  شود. در این نوع خرابی با از دست رفتن یکی از اعضاي سازه ) می

 شود.  درپی، درنهایت کل ساختمان آوار می بارهاي اضافی نبوده و با خرابی پی

  

 
 )2005(مادرید  32تا  21رونده طبقات  سوزي شامل خرابی پیش قبل و بعد از آتش ساختمان وینزور -22-4شکل
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 سوزي آتش هنگام درها  سازه رفتار بر موثر عوامل 4-3

با توجه به تکنولوژي ساخت آن زمان (سال شروع ساخت سازه  سازه این فلزي تمام اسکلت گردید، اشاره همانطورکه
به طور اصولی داراي طرح محاظفت در برابر آتش و  و بود نشده محافظت قحری برابر در شمسی می باشد) 1339

 موجب را آتش برابر هاي فلزي در المان بیشتر حساسیت امر همینهاي تخصصی ضد حریق نبوده است.  پوشش
 که نکته این به توجه با. است نداشته وجود ساختمان این درخودکار  حریق ءاطفا سیستم دیگر سوي از. است گردیده

 فوالدي مقاومت اعضاي شدید کاهش آن دلیل و دارد وجود سوزي آتش برابر در ضعف فوالدي، اسکلت يها سازه در
 ها را به صورت ترد پیش بینی کرد.  ساختمان این تخریبی رفتار توان می )،23-4دماست (شکل  افزایش اثرات تحت

 
 حرارت درجه افزایش با فوالد مقاومت کاهش -23-4شکل

هاي مجاور آتش  در قسمت ،اي متصل سوزي تحت تاثیر اندرکنش اعضاي سازه اي در زمان آتش ار یک قاب سازهرفت
زیرا تخریب بعضی از اعضاء باعث به مخاطره افتادن پایداري کند سازه را تعیین میکه به نحوي زمان تخریب  است

سازه در مقابل نیروهاي وارده جدید به نحوي تغییر توزیع نیرو در دیگر اجزاء،  در واقع با بازو شود  کل سازه نمی
 دهد. آرایش تحملی و رفتار نشان می

 است آتش گسترش و توسعه از جلوگیري در مقاومت سازه در برابر آتش، دیگر مهم شاخص ،سازه پایداري بر عالوه
هاي  آزمایش اساس بر دعملکر این .گرددبرمی پدیده این مقابل در...  و دیوارها سقف، اعضاي مقاومت به که

بندي در نقاط مورد نیاز  هاي قائم، آتش هاي تأسیساتی، شفت شود. محافظت داکت در براببر آتش تعیین میمقاومت 
ها باید در نظر گرفته  بر اساس طرح مقاومت در برابر آتش و ... از مسائل دیگري است که در طرح و اجراي ساختمان

 شود.
ی و بر اساس شواهد از ساختمان پالسکو صورت گرفت، مشخص شد که این ساختمان از در بررسی که به طور میدان

 هاي زیادي بوده است، که به طور خالصه باید به موارد زیر اشاره نمود: جهات مختلف از این نظر داراي ضعف
 عدم محافظت سازه فوالدي در برابر آتش به طور اصولی -
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 ها ین فضاهاي مستقل و سایر قسمتعدم فضابندي مقاوم در برابر آتش ب -
 باز بودن طبقات به یکدیگر، از طریق پلکان و نیز از طریق فضاهاي تأسیساتی و مشابه آن -
 هاي کشف و اعالم حریق عدم تجهیز به سیستم -
- ... 
 

 تغییر کاربري و نواقص آیین نامه اي در بارگذاري 4-4

مان کوتاهی پس از ساخت روي داده است که این  تغییر کاربري از ساختمان بعد از مدت ز این طبقات کاربري تغییر
هاي تولیدي و انباشت پوشاك که با کاربري آن همخوانی نداشته است نیز در کنار عوامل فنی  دفاتر خدماتی به واحد

یع پوشاك دیگر باعث تشدید روند تخریبی فوق شده است. این ساختمان بعد از بازار تهران به معروفترین بورس توز
 در تهران معروف گردیده بود که با بار اولیه طراحی انطباق نداشته است. 

الزم به ذکر است که نوع کاربري یک ساختمان در رویکردها و الزامات ایمنی در برابر آتش بسیار اهمیت دارد. به 
، ریسک حریق در ساختمان را عنوان مثال، اضافه شدن حجم زیادي از پارچه و مواد قابل اشتعال براي تولید پوشاك

افزایش داده، تدابیر بیشتري براي ایمنی در برابر آتش نیاز خواهد بود که قطعاً در این ساختمان به این مسائل توجه 
 نشده است.

باشد که معموالً  ها نیاز به توجه دارد، احتمال افزایش بار مرده و زنده ساختمان می نکته دیگري که در تغییر کاربري
موضوع قبل از مجوز تغییر کاربري باید کنترل شود (در این خصوص اطالعات دقیق و جزئیات مربوط، در حال  این

بارگذاري سازه و بار اعمالی عامل تعیین کننده در رفتار عضو در معرض حاضر در دست نیست). قابل توجه اینکه 
، و این در حالی است ز مقاومت سازه بیشتر شودر اعمالی ادهد که با سوزي است زیرا تخریب سازه زمانی رخ می آتش

 یابد. سوزي، مقاومت سازه نیز از طرف دیگر کاهش می که با افزایش دما بر اثر آتش
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 ت اثر وزن طبقات فوقانیحوقوع تخریب پیش رونده در ساختمان پالسکو ت  -24-4شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ت اثر وزن طبقات فوقانیحپالسکو توقوع تخریب پیش رونده در ساختمان  -25-4شکل

 
 ساختمان پالسکو و مقررات ملی ساختمان

تواند  از میان مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان، آنچه در سانحه آتش سوزي ساختمان پالسکو بیشتر می
ها در  ختمانحفاظت سا"مورد توجه باشد، مباحث سوم و بیست و دوم مقررات ملی ساختمان است که به ترتیب به 

رعایت این مباحث در ساختمان  خصوصپردازند. در  می "ها نگهداري و مراقبت از ساختمان"و  "مقابل حریق
، ها پیش از تدوین این مقررات طراحی و ساخته شده است این ساختمان سالبدیهی است با توجه به اینکه پالسکو، 

مبحث سوم مقررات ویرایش دوم با نگاهی بر عین حال  رعایت نشده است. دراین مباحث در این ساختمان قدیمی 
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هایی است که پس از  این مقررات، ضوابط این مبحث مشمول ساختمان 2-1-3شود که طبق بند  ملی مالحظه می
اند و امکان تطبیق  تدوین آن ساخته یا پرداخته شوند و براي بناهاي موجود که پیش از ابالغ این مقررات احداث شده

، بایستی نحوه هاي عمومی) (از جمله استعالم سازمان هاي خاص وابط را ندارند، در صورت بروز ضرورتبا این ض
 مشخص شود. (بنا بر تعریف موجود در ویرایش دوم) تامین ایمنی توسط مقام قانونی مسئول 

این است که مطابق  گیرد، اساس آن، ضرورت استفاده از این مبحث مورد توجه قرار می ولی نکته حائز اهمیت که بر
(در اماکن ها، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر و حریق  قانون شهرداري 55از ماده  14بند 

هاست و آنچه که در حال حاضر، در سازمان آتش نشانی، به عنوان زیرمجموعه  عهده شهرداري ربعمومی) 
گیرد، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  آتش، مورد استفاده قرار میها در برابر  شهرداري در بررسی ایمنی ساختمان

هاست که  است. البته، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان شامل اصول علمی و فنی در طراحی و اجراي ساختمان
ی تواند منجر به فراهم ساختن ایمنی الزم در برابر آتش سوزي گردد، بنابراین در بناهاي موجود که مراحل طراح می

ي ضوابط مندرج در این مبحث را لحاظ نمود، چرا که  توان کلیه ها پیش به پایان رسیده است نمی و اجراي آنها سال
ي لحاظ نمودن بندهایی از این مقررات، تغییر در معماري ساختمان است که امکان پذیر نیست. با این وجود،  الزمه

بنا را در مقابل آتش افزایش داد. در این خصوص  ایمنیین آیین نامه، توان با مدنظر قرار دادن موارد قابل اجرا از ا می
در این ها در مقابل آتش از چند منظر قابل بررسی است.  سازي سازه ایمننظر قرار داد که  باید این مطلب را مد

حفظ جان "اولویت اصلی که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است  خصوص
از بیشترین اهمیت و تاثیر برخوردارند. پس  "هاي خروج از بنا و فرار از حریق راه"است که به این منظور  "ها انسان

. همچنین نصب هاي امداد و نجات فراهم گردد از آن باید امکان امدادرسانی توسط نیروهاي آتش نشانی و اکیپ
تواند سطح ایمنی حریق در ساختمان را به میزان  می ها هاي کشف، اعالم و اطفاي حریق در این ساختمان سیستم

فراهم گردد. به نحو مؤثرتري تا پیش از فروریزي ساختمان، امکان خاموش نمودن آتش قابل توجهی افزایش دهد 
نمود بیشتري با مشکالت بسیار بیشتري روبرو است،  هاي بلند که عمال آتش نشانی اهمیت این مساله در ساختمان

بینی  نشانی پیش هاي آتش هاي رایزر براي اتصال شلنگ به عنوان مثال، در ساختمان پالسکو، حتی لوله د.کن پیدا می
هاي نواري و از طریق پلکان، عملیات  اند با متصل کردن شلنگ نشانی مجبور بوده نشده بوده است و نیروهاي آتش

 اطفا را انجام دهند.
با ، گنجد ولی آنچه بدیهی است تمان پالسکو در این مختصر نمیبحث از جزییات قابل اجراي مبحث سوم در ساخ

هاي دستی به روز شده، جلوگیري از استفاده از راهروها  هایی از جمله در اختیار بودن خاموش کننده رعایت حداقل
هش کاچشمگیري  به نحوست توان میابعاد حادثه اعالم و اطفاي حریق، هاي  براي انبار کردن اجناس و نصب شبکه

 یابد.
، در ابتدا باید "ها مراقبت و نگهداري از ساختمان"در خصوص مبحث بیست و دوم از مقررات ملی ساختمان با عنوان 

به این نکته اشاره کرد که هدف از این مبحث، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، 
ها فراهم شود. در  ساکنین، بهره دهی مناسب و پایایی ساختمانقابلیت بهره برداري مناسب، بهداشت، آسایش 
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ها آورده شده است و فصل نهم از این مقررات با عنوان  فصول مختلف این مبحث ضوابط نگهداري از ساختمان
به طور خاص به حداقل امکانات الزم به منظور نگهداري و بهره برداري مناسب از  "حفاظت در برابر حریق"

کند. در این فصل، آمده است که ضوابط و  ها در مقابل حریق اشاره می تجهیزات حفاظت ساختمان تاسیسات و
مقررات حفاظت در مقابل حریق باید مطابق الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان، به ویژه مبحث سوم مقررات ملی 

ها و تجهیزات  وضعیت بخش ساختمان و قوانین سازمان آتش نشانی رعایت شود. همچنین به منظور مشخص کردن
مرتبط با حفاظت ساختمان در مقابل حریق، باید بازدیدهاي متناوب انجام شود که بر این اساس مسئول نگهداري 
ساختمان باید حداقل هر سه ماه یکبار نسبت به کنترل و بازدید از ساختمان اقدام و نتایج حاصل از بازدید را ثبت و 

ان بایگانی نماید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با اصول ایمنی و الزامات مباحث در پرونده نگهداري از ساختم
 مقررات ملی ساختمان، باید موارد را گزارش و نسبت به اصالح از طریق افراد ذیصالح اقدام نماید. 

دها و اصالحاتی سازي عمومی، چنین بازدی البته پر واضح است که در غیاب قوانین روشن در این زمینه و نیز فرهنگ
و ارتباط بین  22تواند همراه باشد. به هر حال با اصالحات حال حاضر در کمیته مبحث  با موانع جدي اجتماعی می

نیز مورد استفاده قرار  22هاي برگرفته از این حادثه تلخ در مبحث  ، امید است تجربیات و درس22مباحث با مبحث 
 گیرد.

a. وتاسیساتی ساختمان پالسکهاي  ضعف 

آب گرم مصرفی و سیستم  تامین که وظیفه آن با آنکه داراي یک موتورخانه تاسیساتی بوده پالسکوساختمان 
حرارتی بوده، ولی به دلیل عدم سرویس و نگهداري مناسب، دچار اشکاالت عمده عملکردي بوده به صورتی که 

یشی مجزا و کوچک (نظیر گاز پیک نیکی فضاهاي متعدد کسب وکار در این محل ناگزیر به استفاده از وسایل گرما
اند. این در حالی است که مطابق مقررات بین المللی در این رابطه چنین فضاهایی باید فقط  و بخاري گازي و ...) بوده

ولید انرژي اي) به نحوي استفاده کنند که ت (موتورخانه هاي تهویه مطبوعی و گرمایشی متمرکز و فقط از سیستم
(چه از نوع برقی چه از نوع سوخت سوز) بسیار دور از فضاهاي مزبور باشد. متاسفانه ه مطبوع گرمایی و تهوی

هاي گرمایشی کوچک از نوع بخاري و حتی  نقش نشت گاز سیستماحتمال داللت بر  افراد مختلف، اولیههاي  گفته
 دارد. را بدتر از آن پیک نیکی و شروع آتش سوزي به این واسطه

، اتصال برق و وجود اشکال در باشد هاي تاسیساتی می که مرتبط با المان ر در بروز این حادثهدلیل اعالمی دیگ
باشد. البته هنوز مشخص نشده که اتصال سیستم الکتریکی باعث بروز جرقه،  سیستم توزیع الکتریکی در سیستم می

ال الکتریکی باعث اشتعال پارچه، هاي پیک نیکی شده و یا اینکه اتص احتراق و انفجار گاز نشت یافته از کپسول
. ولی آنچه محرز است، فرسوده بودن شبکه (و یا هر دو توامان) است منسوجات یا کاالهاي موجود در انبارها شده

کشی، اجزا، قطعات و تجهیزات برقی  برق این ساختمان، عدم توجه به سرویس، تعمیر، تعویض و نگهداري سیم
 .باشدروز این رخداد عاملی بسیار قوي در بتواند  می

هایی الزامی است)  هاي با چنین کاربري (امري که در تمامی ساختمان نبود سیستم اطفاء حریق در ساختمان
 بزرگترین ضربه را در این حادثه بر پیکر این ساختمان وارد آورد. چرا که در صورت وجود سیستم اطفا حریق خودکار
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هاي آتش  . متاسفانه در این رابطه فقط به تذکر و حداکثر نصب کپسولشد آتش در همان دقایق ابتدایی خاموش می
 .اند هایی نیست بسنده نموده نشانی که قطعا پاسخگوي چنین ساختمان

واند به عنوان ت عدم آموزش صحیح ساکنان و مسئوالن تاسیسات ساختمان که در موقع حریق چه باید بکنند نیز می
د. اطالعات اولیه حاکی از سردرگرمی مردم در این ساختمان داشته به نحوي که عاملی در بروز این رخداد تلقی شو

 حتی کار براي تیم آتش نشانی و امدادي را بسیار پیچیده و مشکل نموده است.
، سرویس و نگهداري ساختمان فقط منحصر به سیستم تاسیساتی مکانیکی و این اتفاق نشان داد که بازرسی

اي،  استحکام سازه ،م و اطفا حریق، آسانسورها نباید محدود شود. حتی بررسی پایداريهاي اعال الکتریکی، سیستم
ها  هاي تدوینی قانون در این زمینه نقش مصالح مقاوم در برابر حریق از جمله مواردي است که باید در سرفصل

ین قوانین بصورت واقعی گنجانده شود. چه بسا پیش بینی این موارد در ضوابط و مقررات و همچنین اجباري شدن ا
 اي بشود. توانست باعث جلوگیري در بروز چنین حادثه و عملی می

 

 ها و تلفاتخسارت -5
شهروند در حین آوار برداري پیدا شد. در روزهاي اولیه حادثه  4در لحظات تدوین نهائی این گزارش پیکر بی جان 

هم تعداد مصدومین  115بر طبق آخرین اطالعات اورژانش نفر از آتش نشانان فداکار شناسائی شده بود.  3نیز پیکر 
 اند. طور سرپائی مداوا شدههنفر بالغ گردید که تعدادي از آنها ب 187به 

، در مجموع به 1/11/95روز جمعه  17مان پالسکو تا ساعت تایسنا آمار مصدومان حادثه ساخخبرگزاري به گزارش 
اند.  نفر به مراکز درمانی منتقل شده 37به صورت سرپایی در محل درمان و  نفر 74 تعداد. از این ه بودنفر رسید 111

با توجه به عمق و وسعت اند.  نفر ترخیص شده 31همچنین پنج نفر از مصدومان انتقالی در حال حاضر بستري و 
عداد بسیار زیادي عالوه بر تلفات و مصدومیت ت حادثه، احتمال افزایش تلفات و مصدومین حادثه دور از انتظار نیست.

 .تاثیرات این سانحه برشمرداز را موارد زیر  توان می ،نشاناناز آتش
 نفر 2800تاثیر حادثه بر صنف پوشاك و بیکاري  •

 تعطیلی مدارس در محدوده   •

 هاي ترافیکی در محدودهمحدودیت •

 تاثیر حادثه بر بازار و تعطیلی آن و توقف معامالت در بازار •

 ان ساختمان پالسکوبه کسبه و مالکخسارت  •

 ..). و دود غلیظ و غبارآن (دپو شدن آوار و آثار زیست محیطی ناشی از  •

 ي مجاورها ساختمانآسیب دیدگی  •

 هقطع گاز در منطق •
 تردد و تجمع مردم و ایجاد مزاحمت در روند فرایند امداد و نجات •

 مان و شهداهاي مصدودر خانواده هروحی و روانی در جامعه و به ویژ تمسائل و مشکال •

 بروز مشکالت و مسائل امنیتی در منطقه   •

 هاي ترافیکیبروز ترافیک در مناطق هم جوار به دلیل محدودیت •
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 مدیریت بحراناقدامات  – 6

صورت گرفت و با اقدامات مدیریت بحران در پی وقوع حادثه فروریزش و آتش سوزي ساختمان پالسکو در تهران 
این  .اقدام نمودندمختلفی به منظور مدیریت این حادثه مرتبط ها و نهادهاي مانتوجه به گستردگی این فاجعه ساز

تش سوزي آن آموضوع اعالم شد و آتش نشانی به  07:59در ساعت جمهوري و چهارراه استانبول حادثه در خیابان 
نشانی به همراه  تشآده ایستگاه ،  8:02ساختمان پالسکو عنوان گردید. در پی این تماس؛ ساعت 9و  8در طبقات 

 اتش نشان در محل حادثه اعزام گردید. 200باالبر و  3تانکر آب و  15
د. ین اضافه گردآن به تعداد آد که بعد از یمبوالنس به محل حادثه اعزام گردآدو دستگاه  08:05 در ساعت

ه استانبول و هاي ترافیکی در محدوده خیابان جمهوري و چهاراتش سوزي، محدودیتآبا گسترش  09:00ساعت
 د.یسعدي توسط پلیس راهور اعمال گرد

-تشآمصدوم و یک  ها،نفر آن 5نجات یافتند که نفر از افراد با استفاده از نردبان هیدرولیکی  6 ،10:00در ساعت 
 صورت گرفت.  ند،ودبنشان که دچار دودگرفتگی شده 

انان گرفتار شدند و نیروهاي امدادي زیر آوار نشتشآطبقه یازدهم ساختمان فروریخت و تعدادي از  11:00ساعت در
 .شروع شدتش سوزي آماندند و دوباره 

سرایت نمود و سقف طبقات مختلف فروریخت و کل ساختمان به صورت  12ه تش سوزي به طبقآ 11:30در ساعت
 .فروریزش نمودعمودي 

 37انتقال از نهادهاي ذیربط اجازه گرفته شد و جهت پرواز بالگردهاي امدادي براي انتقال مصدومان  12:00ساعت
 د.  یهاي اطراف توسط پلیس مسدود گردمصدوم به اورژانس صورت گرفت و خیابان

تر ابعاد حادثه و وضعیت تهران در محل حادثه حضور یافت و به بررسی دقیقمسئولین شهري  12:20در ساعت
 .نددر محل حادثه پرداخت امدادرسانی
دثه ازدحام نموده بودند که امدادرسانی را با مشکل مواجه نمود و اجمعیت بسیار زیادي در محل ح 12:30در ساعت

 د.یسبب تذکر به مراجعین گرد
 10، آوارافراد زیر عملیاتی براي امدادرسانی و براي نیروي 70واربرداري و آبیست تیم عملیاتی براي  12:33در ساعت
 سگ زنده یاب به محل حادثه اعزام گردید. 8آنست شامل دو تیم عملیاتی  دار وخودرو کمک 8و  مبوالنسآدستگاه 

 د شد.یپنجشنبه تمد روز 17طرح ترافیک تا ساعت  12:50در ساعت
 شد.  غازآواربرداري ساختمان فروریخته آ 13:05در ساعت 
مدیریت  ته اضطراريو مدیریت بحران با عنوان کمی ساي متشکل از نیروهاي امدادي اورژانکمیته13:29 در ساعت

 بحران در محل حادثه تشکیل شد.
 اي در محدوده ساختمان به طور کامل قطع شد.گاز منطقه 13:41در ساعت
نفر به  47تهران اعالم شد که درمان  توسط رئیس اورژآنسرسید که نفر  70تعداد مصدومین به  13:52در ساعت
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 . فتصورت گربیمارستان  درنفر از انان  23طور سرپایی و 
 نمود. رئیس جمهور به وزیر کشور به منظور رسیدگی به علل حادثه ساختمان پالسکو دستور صادر 14:14در ساعت 

ند تا در امدادرسانی کمک کنند و دامام علی به محل اعزام گردی ز دانشجویان افسريانفر  14:18،100ساعت در 
  .دیاعزام گردارتش به منطقه  زمینی نیروي توسط دستگاه لدر و بولدزر10
یر بهداشت زو معاون اول رئیس جمهور و 15:21 در ساعت د.یستاد بحران شهر تهران تشکیل گرد 15:04 ساعتدر 

 در محل حادثه حضور یافتند.
مدند و آماده باش درآدستگاه خودرو سازمان امداد و نجات به حالت  5دو فروند بالگرد هالل احمر و  16:07در ساعت

 مادگی خود را اعالم نمودند.آو قم اعالم  البرز ،زنجان ،هاي قزوینهالل احمر استاننیروهاي امدادي 
 و به بیمارستان انتقال یافتند.شدند  خارج د،ده بودننکه ز وار در حالیآسه تن از 16:47 در ساعت
 دادستان تهران در اتاق مدیریت بحران حادثه حضور یافت. 17:15در ساعت
مدها و رعایت آانگلیس و ترکیه در خصوص رفت و  ،لمانآهاي خانهرخارجه به سفارتت اموروزا 18:00در ساعت

نفر از مصدومان به بیمارستان  27نفر رسید و  78تعداد مصدومان حادثه به  18:05در ساعت هشدار داد.  نکات ایمنی
 . فتبودند، صورت گرمصدوم که اغلب مصدومان اتش نشان  51و درمان سرپایی  یافتندانتقال 

گیري شد و سخنگوي اتش نشانی براي اطالع براي ورود به زیر ساختمان از چند جهت تصمیم 18:23در ساعت
 رسانی اخبار حادثه انتخاب و معرفی شد. 

نشانان را اطالع رسانی کرد و فرمانده نفر از آتش 20ش از بیاحتمال شهادت  ،شهردار تهران 18:51در ساعت
 صحت احتمال بمب گذاري و خرابکاري در این حادثه را اعالم کرد.انتظامی تهران بزرگ عدم 

وار به آیاب به زیر هاي زندهها به منظور فرستادن سگنشانان از طریق پارکینگ پاساژ کویتیتشآ18:55 در ساعت
 . اقدام نمود ،دنبال بازکردن راهی براي این منظور

نهادهاي  ها وسازمان تري توسطاقدامات جامع صورت گرفت،نخست  که در روز الذکرعالوه بر اقدامات کلی فوق
 گردد.ن اشاره میآکه به صورت اجمالی به مختلفی انجام یافت 

 اقدامات سازمان آتش نشانی •

-هاي به عمل آمده در حالی تهیه شد که تعدادي از هموطنان و آتشبر اساس شواهد و مصاحبهگزارش این بخش 
 اند. خود را در حادثه از دست داده نشانان به احتمال زیاد جان

تماسی مبنی بر آتش سوزي ساختمان پالسکو  07:59ماه سال جاري و در روز پنجشنبه در ساعت دي 30در مورخه
پذیرد. با اعالم این خبر به واحدها و در نظر گرفتن اینکه احتماال آتش سوزي با توجه به ساختمان مذکور صورت می

 گردد. به واحدهاي مختلف اعالم می ،باشدمیدر اندازه قابل توجه 
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 در مهار آتش ساختمان پالسکو آتش نشانیتالش نیروي -6-1

و چندین ایستگاه نیز به حالت آماده  شدهایستگاه آتش نشانی از نقاط مختلف شهر عازم محل  10الی 8 نشانانآتش
به دستگاه تانکر آب  15و نردبان آتش نشانی و  باالبر 3 حدوددر  .شوند تا در صورت نیاز اعزام شوندمنتظر میباش 

نفر بوده  200تعداد مامورین آتش نشانی . شوندحاضر میمحل حادثه  در و آمبوالنس مورد نیاز همراه خودروهاي
پس . دکننها در حالت نیمه آماده بودند و بالفاصله پس از دریافت خبر در محل حضور پیدا میاست که تعدادي از آن

. شودنسبت به کنترل آن در ضلع هاي شمالی و غربی اقدامات انجام می آتش نشانیاز استقرار نیروها و تجهیزات 
هاي آتش نشانی خارج توسط نیرو ،تعدادي از افراد که در داخل ساختمان و در میان دود و آتش محبوس شده بودند

 . گیردرار میساختمان تحت کنترل قآتش سوزي شوند و براي مدتی می
در این رابطه با . شوندها و تجهیزات خود در محل حاضر میمر با نیروحعالوه بر نیروي آتش نشانی سازمان هالل ا

هاي نجات و زنده یاب به طور آماده باش تیم از سگ 13در حدود (و پس از ریزش ساختمان) توجه به عمق فاجعه 
خودرو امداد و  18نفر به همراه  70هاي هالل احمر در حدود تعداد نیروبا توجه به شواهد . گیرنددر محل قرار می
ساعت از وقوع حادثه در حال حاضر نیز در حال امداد  24هاي هالل احمر پس از بیش از نیرو. شودنجات گزارش می

 .   باشندرسانی و پیدا کردن اجساد می
(لحظه  ط از همان ابتدا شروع شده و در حال حاضرهاي مرتباقدامات آواربرداري توسط آتش نشانی و سازمان

 . هاي سنگین و اصلی پاك سازي شده و آوار برداري تسریع یافته استستون. نیز ادامه دارد نگارش این گزارش)
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 آوار برداري و امداد و نجات در ساختمان پالسکو -6-2

و منفی  1هاي همسایگی به داخل طبقات منفی هائی از واحدنلاز آخرین اقدامات انجام شده در محل حادثه ایجاد تو
این اقدامات همچنان براي یافتن اجساد و یا احتماال افراد زنده در حال حاضر نیز ادامه ساختمان پالسکو باشد.  2

 دارد.
 دولت هیات اقدامات •

 اول:روز 

در محل آتش سوزي  جمهور رئیس ترممح اول معاون ي،محترم جمهوریاست پس از دستور مقام معظم رهبري و ر
 تهران، استاندار کشور، وزارت به را الزم دستورات همچنین ایشان. ساختمان پالسکو حضور یافتند یزشو فرور
 بسیج با تا نمودند صادر تهران امنیتی و امدادي نهادهاي و هاارگان سایر و اورژانس نشانی، آتش انتظامی، نیروي

 تسري عدم براي را الزم تدابیر دیده، حادثه افراد و مصدومین نجات و آواربرداري ضمن ترسریع هرچه امکانات، همه
 .اتخاذ نمایند اطراف هايساختمان به آتش

 بحران مدیریت ستاد جلسه جمهور رییس اول معاون ،بالفاصله بعد از بازدید ایشان از محل حادثه ساختمان پالسکو
وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار  حضور با پالسکو جبر حادثه بحران اتاقبا حضور  کشور

شهر تهران، شهردار تهران، رئیس شوراي شهر تهران، رئیس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، 
 مجلس در تهران مردم نماینده انتظامی، نیروي و مسلح نیروهاي فرماندهان احمر، هالل جمعیتمحترم  مدیران
 که است کسانی و مصدومان جان نجات نخست اولویتبا ... و کشور بحران مدیریت سازمان یسئر، اسالمی شوراي

هاي مسئول براي سرعت و تصمیمات مدیریتی براي هماهنگی بیشتر بین دستگاه تشکیل دادند اندمانده آوار زیر
وزیر کشور پس  .گرفته شد...گیري از گسترش آتش وبخشیدن به آواربرداري و امدادرسانی به مصدومین حادثه و جلو

 .را صادر نمودند پالسکو سوزي آتش احتمالی مقصریناز آن به معاون خود دستور رسیدگی به موضوع و معرفی 
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 جلسه ستاد مدیریت بحران کشور -3 – 6شکل

 :روز دوم

 ستاد نشست ،انی و مدیریت بحرانهاي امر امدادرسدر روز دوم حادثه به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه
 سازمان یسئر شهردار، معاونان و تهران شهردار هران،ت استاندار سپاه، فرمانده کشور، وزیر حضور با بحران مدیریت
 خدمات هايسازمان مدیران از جمعی و تهران بحران مدیریت و پیشگیري سازمان یسئر و کشور بحران مدیریت

هیات دولت همچنین روز شنبه را به منظور  .گردید اتخاذو تصمیمات الزم  شد اربرگز شهري مدیریت و اضطراري
 .همدردي با خانواده شهداي این حادثه عزاي عمومی اعالم کرد

 

 
 جلسه ستاد مدیریت بحران کشور  -4 – 6شکل
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 :روز سوم 
 صورت ویژه برنامه یک ودهو بافت فرس تجاري نقاط برايرئیس جمهور در محل حادثه حضور یافتند و دستور دادند 

اند، تالش تاکید بر ادامه آواربرداري جهت پیدا کردن افرادي که زیر آوار مانده .نشود تکرار اي حادثه چنین که بگیرد
 که درکارگرهایی براي تسریع در بازگشایی خیابان با توجه به نزدیکی به پایان سال، فوریت بخشیدن به کار 

از دستورات ایشان در این خسارات زیان دیدگان در این حادثه و تسریع در جبران ر شدند روزهاي نزدیک به عید بیکا
 .بازدید بود

با حضور فرمانده سپاه، وزیر کشور، شهردار تهران، رئیس سازمان مدیریت جلسه روز سوم مدیریت بحران کشور 
شهر تهران، فرمانده نیروي انتظامی تهران بحران کشور، استاندار تهران، فرمانده ناجا، رئیس سازمان مدیریت بحران 

از نمایندگان تهران در مجلس و شوراي  تعداديبزرگ، رئیس اورژانس کشور، رئیس کمیسیون شوراهاي مجلس و 
شهر، رئیس بنیاد مسکن، فرماندار تهران، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و نمایندگان دادستان تهران در محل 

 .و تشکیل شدحادثه ساختمان پالسک
تداوم مقررات ترافیکی ویژه، تداوم تدابیر الزم امنیتی و انتظامی اطراف صحنه حادثه تا پایان از مصوبات این جلسه 

 .بود عملیات آواربرداري و عادي سازي خدمات حمل و نقل عمومی
نطقه جهت تشکیل هاي منیروي انتظامی تهران بزرگ نسبت به اختصاص یکی از کالنتريدر این جلسه مقرر شد 

هاي مفقودین و همچنین شناسایی مال باختگان ساکنین ساختمان پالسکو تدابیر الزم را اتخاذ نماید پرونده خانواده
و نیروي انتظامی با استقرار تیم تشخیص هویت ناجا با همکاري پزشکی قانونی براي شناسایی و تشخیص هویت 

  .اجساد اقدام نماید
و اشیاء قیمتی مالکین ساختمان پالسکو را که در حین عملیات آواربرداري و جستجو و نجات نیروي انتظامی اموال 

شوند در مکان مناسب نگهداري و اطالع رسانی مناسب براي مراجعه صاحبان و مالکین اشیا برابر ضوابط یافت می
 .حقوقی و انتظامی انجام دهد

 12شهرداري منطقه، ان پالسکو و احتمال ریزش این ساختمانناپایدار بودن ساختمان ضلع شمال ساختمبا توجه به 
 .نمایدنسبت به تخلیه و تخریب بناي ذکر شده با هماهنگی نماینده دادستان اقدام موظف شد 
بعد از پایان عملیات و در صورت پایداري ابنیه اطراف به مالکین اجازه داده شود اموال خودشان را با مقرر شد 

  .امی منتقل نمایندهماهنگی نیروي انتظ
 روز چهارم ....
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 جلسه ستاد مدیریت بحران کشور  -5 –6شکل 

 اقدامات نظامی و انتظامی •

 یگان چندتهران به همراه  پلیس رئیس. نیروهاي امنیتی و انتظامی در محل حادثه حضور یافتند ،پس از وقوع حادثه
 و دیدگان حادثه به رسانیخدمت ارائه منظورهب الزم امکانات تمامی بکارگیريحضور یافتند و با  موقعیت در مجرب

و  صحنه در آرامش ایجادسعی در  امنیتی و انتظامی ،)هاي ترافیکیمحدودیت( ترافیکی اقدامات انجام همچنین
 .نمودند دیدگان آسیب به رساندن یاري و بحران رفع فرآیند تسریع در کمک

ها به کالنتري میدان یدا شدن گمشدگان دستور داد خانواده آننیروي انتظامی به منظور تسریع در شناخت و پ
 .بهارستان تهران مراجعه نمایند

ارسال تجهیزات خود، و همکاري در امنیت منطقه براي  بر جمهوري اسالمی عالوه ارتشنیروهاي سپاه پاسدارن و 
 . اعالم آمادگی نمودند پالسکو آواربرداري و امدادرسانیکمک در عملیات 

هایی که از زیرآوار بیرون خواهد آمد، بود که طی آوري اشیاء قیمتی و صندوقجمع ،دیگر اقدامات نیروي امنیتیاز 
اعالم مسئولین ذیربط مقرر شد این اشیاء در محل پلیس آگاهی تهران نگهداري تا مالکان آن براي دریافت آنان 

 .اقدام کنند
طی حکمی دستور تشکیل پرونده قضایی به منظور بررسی  تهران انقالب و عمومی دادستاندادستان کل کشور به 

 .علل این حادثه را صادر نمودند
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 که از زیر آوار بیرون کشیده شده استو کپسول هاي گاز و پیک نیکی  هاگاوصندوق -6-6 کلش
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 امنیتی نظامی و  همکاري نیروهاي -7-6شکل

 برق شرکت اقدامات •

 ایمنی جوانب کلیه رعایتهاي گسترده و سوزيجلوگیري از آتش منظور به بزرگ تهران برق نیروي توزیع شرکت
 تشکیل ضمن بالفاصلهنمود و  اقدام حادثه محل متري 500 شعاع به برق هايپست کلیه برق قطع به نسبتمنطقه 
 حادثه قوعو محل سازيایمن براي الزم تدابیر و تصمیمات اتخاذ به نسبت شرکت، این در بحران مدیریت جلسه
 .کرد اقدام

 10 اعزام و تجهیز بزرگ، تهران برق نیروي توزیع شرکت بحران مدیریت ستاد توسط گرفته صورت اولیه اقدامات از
 همراه به نوري هايبرج ژنراتور، دیزل برق، سیار پست جمله از تخصصی تجهیزات کلیه همراه به عملیاتی اکیپ

 .توان عنوان نمودرا می  بحران مدیریت صصیتخ نیروهاي و سنگین و سبک آالت ماشین
 فاضالب و آب شرکت اقدامات •

 براينیروهاي امدادي آبفاي استان تهران به همراه تعداد زیادي از حفاران این شرکت،  ،پس از وقوع این حادثه
 هاي تونل اهر از شد تالشنمودند و همچنین  مجاور هاي ساختمان طریق از تونل حفراقدام به  ها نشان آتش نجات

 .شود پیدا پالسکو ساختمان زیرین طبقات داخل به نفوذ براي راهی فاضالب
ه نیز قطع نشد و عالوه بر آن فشار آب براي قو آب منط نشده وارد آب هاي لوله به آسیبی هیچ پالسکو حادثه در

 .ها تقویت شد و افزایش پیدا کردنشاناستفاده آتش
براي امدادرسانی  آواربرداري متخصص نیروي 200 و جرثقیل دستگاه هشت ار،برشک گروه 20این شرکت همچنین 

 .به منطقه ارسال نمود و تیم مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب در منطقه مستقر شدند
 اقدامات شرکت گاز استان تهران •

. کرد قطع کامل طور بهگاز را سازي منطقه جهت ایمن اولیه دقایق در پالسکو ساختمان محدوده در ايمنطقه گاز
گاز  هايکپسولبود و کسبه و ساکنین این ساختمان براي رفع نیاز هاي خود از  گاز کشیلوله فاقد ساختمان پالسکو
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هاي امدادي این به همراه تیمشرکت ملی گاز ایران   HSEپس از وقوع این حادثه مدیرکل. کردندمایع استفاده می
 .دافتنی استقرار حادثه وقوع محل درشرکت 

 

 
 .پالسکو حادثه به بهتر امدادرسانی به کمک براي جمهوري خیابان در شیرخط نصب -8-6شکل

 
  احتمالی بازماندگان به دستیابی و پالسکو ساختمان زیرزمین به یافتن راه حال در کناري هاي مغازه از یکی از تونل حفر -9 -6شکل
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  ایران مخابرات اقدامات شرکت •

به گفته . شد اختالل دچار و قطع منطقه این در ثابت تلفن خط 3500 پالسکو ساختمان سوزي آتش حادثه پی در
 اطراف و پالسکو ساختمان به مربوط تلفن خط 3500ارتباط برق تاسیسات قطع دلیل بهمسئولین شرکت مخابرات 

ت مخابراتی پیش اي براي تاسیساولی مشکل عمده است شده قطع استانبول چهارراه محدوده در ساختمان این
 این ارتباط برقراري به نسبت منطقه این برق شدن وصل برقراري دنبال به مخابرات شرکت عوامل .نیامده است

 اس تی بی دکل برپایی باارتباطات تلفن همراه در این منطقه برقرار بود و شرکت تلفن همراه  نمودند. اقدام خطوط
 سوي از هایینشان دریافت و ارتباط منظور به همراه تلفن دهی نتنآ تقویت به اقدام حادثه، محل نزدیکی در

 .ندکرد مدفونین
 

 
 آنتن سیار تقویت آنتن دهی تلفن همراه -10-6شکل 

 رفتارشناسی مردم  •

از توان در طی حادثه ساختمان پالسکو در تهران واقع در خیابان جمهوري چهارراه استانبول، اقدامات مردمی را می
 و مثبت مورد بررسی قرار داد.دو جنبه منفی 

تجمع مردمی در محل حادثه باعث ایجاد اختالل در امر یاري رسانی و امدادرسانی به  منفی مردمی: رفتارهاي
هاي امدادرسانی و آتش نشانی و امنیتی توجهی نکرده و مصدومان و حادثه دیدگان بود. جمعیت به هشدارهاي گروه
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-مهمی در برابر نیروهاي امدادي تبدیل شده بودند که باعث کندي حرکت ماشین با ایجاد تجمع و مزاحمت به مانع
ها بود. حضور جمعیت عظیم غیرمسئول و تماشاگر از دقایق ابتدایی حادثه تا پاسی از هاي آتش نشانی و آمبوالنس

-تی با درخواستپرداختند که حادامه داشت که صرفا به عکسبرداري و فیلمبرداري شخصی از حادثه می حادثهشب 
 هاي مکرر ماموران آتش نشانی حاضر به ترك محل نشدند.

 
 تجمع مردم و بسته شدن راه عبور خودروهاي امداد-6-11

عدم جدي گرفتن هشدارها توسط کسبه  شود.ختم نمی این مواردها به متاسفانه عدم همکاري مردم با امدادرسان
تر نمود. چند تن از کسبه پالسکو حاضر به ترك محل حادثه را سختساختمان پالسکو نیز کار ماموران آتش نشانی 
هاي نیروهاي امدادي حاضر رغم تالشلیدرون ساختمان ماندند و ع نشده و به بهانه خارج نمودن اسناد مالی و چک

اخل هاي اجتماعی از افراد حاضر در دفیلم پخش شده در شبکه به ترك محل در زمان فروریختن ساختمان نشدند.
باشد که گویی هشدارهاي شفاهی نیروهاي امنیتی و موید این نکته می گرفتند،ساختمان که از ریختن آوار فیلم می

عالوه بر موارد فوق الذکر مساله انتشار اخبار غیر مسـتند در  باشد.امدادي کافی نبوده و نیاز به برخورد فیزیکی می
 مردمی در این حادثه بوده است. هاي مجازي نیز از نکات منفی رفتارهايشبکه

توان به حضور داوطلبانه اقشار مختلف مردمی در حوادث میاین با مثبت مردم در برخورد  :مردمی رفتارهاي مثبت
داران خیابان جمهوري به ماموران آتش نشانی و نیروهاي امدادي با هاي انتقال خون و کمک رسانی مغازهپایگاه

هاي آتش نشانی و روشن نمودن شمع در راستاي تجلیل البته حضور مردمی در کنار پایگاه آبمیوه و غذا اشاره نمود.
حضور نیروهاي  توان از جمله اقدامات مثبت برشمرد.از آتش نشانان و گرامیداشت یاد شهداي آتش نشانی را نیز می

گردد، از رفتارهاي مناسب اد میدوام نیز در کنار مسئوالن و امدادگران حادثه که به عنوان نیروهاي مردمی قلمد
 مردمی بود.

رفتارهاي مثبت مردمی در این حادثه  توان دریافت این است که اگرچهآنچه از رفتارشناسی مردم در این حادثه می
هاي مجازي یافت که اي به ویژه در شبکهبیشتر نمود رسانهمردم در این حادثه مشهود بود، اما رفتارهاي منفی 
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در دیگر کشورها، توجه به اعالم سازي و آموزش مردمی را در این خصوص محرز نمود. ه فرهنگضرورت توجه ب
و  ها جهت عبور و مرور نیروهاي امداديها و سایر خودروهاي امدادي و بازکردن خیابانخطر و آژیرهاي آمبوالنس

وجه و الگوگیري در این گونه حـوادث است ها نیازمند تنیز برخی از اقدامات به ویژه در زمان پاسخ و مقابله با بحران
 طلبد تا در این زمینه فرهنگ سازي مطلوب صورت گیرد.که توجه مسئوالن را می

اي از جمله تصادف ساده دو اتومبیل تا آتش سوزي و یا ریزش خیابان، متاسفانه رفتار مردم در هر صحنه و حادثه
و مرور، راه بر امدادرسانان سبب اختالل در عملیات امدادرسانی این بوده است که با حضور خود و بستن مسیر عبور 

 شوند.می

 
 هاي انتقال خون جهت کمک به مصدومان حادثه پالسکوحضور خودجوش مردم در پایگاه-6-12

               
 
 

 

 کمک رسانی غذایی کسبه جمهوري به ماموران امداد-13- 6شکل
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 مواقع اظطراري ( باز کردن سریع راه با شنیدن صداي آژیر )در  یدممرصحیح رفتار -14-6شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 در ایران و حادثه اخالل در عبور خودروهاي آتش نشانی-15-6شکل
 

 حادثه هاي درس -7
و همچنین تلفات و  حادثه ابعاد و وسعت زیاد 30/10/1395تاریخسوزي ساختمان پالسکو در و آتشرخداد فروریزش 

این حادثه نیازمند توجه جدي به ایمنی و کاهش خطرپذیري اماکن عمومی به ویژه قابل مالحظه هاي تخسار
موضوع  .تواند جبران ناپذیر باشدهاي آن میکه خسارتاست و انسان ساز  اماکن تجاري در برابر مخاطرات طبیعی

 باشد.می جامع مدیریت بحراناز مسائل بسیار مهم در تدوین برنامه هاي  خطرپذیري اماکن تجاري کاهش
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تراکم جمعیتی،  ؛هاي خاص نظیرگردد که به دلیل ویژگیاماکن تجاري یکی از مهمترین مراکز شهري محسوب می
که در  دارداي هاهمیت ویژ ،بر اقتصاد شهري نآهاي اقتصادي و نیز تاثیرگذاري وجود انبارها و انباشت سرمایه

بت به ــیار خطرپذیر نســد و از مراکز بسنساز آسیب پذیري بسیار زیادي دارانصورت بروز مخاطرات طبیعی و انس
مشهود و غیرقابل انکار است که بنابراین ضرورت استقرار سیستم مدیریت بحران در این مراکز. دنباشسایر مراکز می

مصوبه  33در ماده. پذیردمتاسفانه توجه جدي به این قبیل از ضرورت ها به جز در مواقع رخداد حادثه صورت نمی 
، تصریح شده صاحبان یا مسئوالن 12/3/83مورخ ) دوره دوم(هفتادمین جلسه رسمی شوراي اسالمی شهر تهران 

باید طبق استانداردهاي تعیین شده توسط سازمان مدیریت بحران  ،کلیه اماکنی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارند
 :به مراحل مدیریت بحران آن محل را تشکیل دهندبه منظور پیگیري کلیه مسائل مربوط 

 .نفر ساکن داشته باشند 25ـ دست کم 1          
 .مراجعه کننده داشته باشد 25ـ دست کم در ساعاتی از شبانه روز 2          
 .طبقه داشته باشند 6ـ دست کم 3          
 .راي ساکنان مناطق مجاور ایجاد خطر کندـ در صورتی که آسیب به سازه یا عملکرد آن محل ب4          

، ایجاد ستاد مدیریت آن) 55و تبصره ماده  14(نظیر قانون شهرداري ها و بند  موجودبا توجه به مصوبات و قوانین 
هدف از استقرار ستاد مدیریت بحران در . باشد اماکن الزامی میاین  درو اقدمات ضروري براي ارتقاء ایمنی  بحران

جلوگیري از افزایش خسارات جانی و مالی در ساعات  ،ایجاد آمادگی مواجهه با حوادث طبیعی در مردم ،این اماکن
نظمی و روز بیـب یري ازـلوگـج ،ش اضطراريـهاي واکنهمکاري اثر بخش با سازمان ،اولیه پس از وقوع حوادث

 .است مدادي در میان شهروندانافزایش فرهنگ ایمنی خودامدادي و دگراو  هرج و مرج در هنگام بروز حوادث
 هاي این حادثه ضرورت توجه به استقرار مدیریت بحران در این اماکن میمهمترین درس بنابراین به عنوان یکی از

 باشد که متاسفانه تاکنون این مهم تحقق نیافته است.
اختمان اما با ابعاد بسیار در ظاهر در ابعاد یک ساي رخ داد، سانحه ساختمان پالسکو تهراندر هر حال آنچه در 

 اي را تاکنون به خودههاي اقتصادي است که اقدامات امداد و نجات خاص و ویژگسترده از تلفات جانی و خسارت
اختصاص داده است و در واقع یک حادثه انسان ساز پیچیده را رقم زد که اقدامات امدادي ان به طول انجامید و تا 

ي مختلف به هاهاي بسیار بزرگی را از جنبهدرساین حادثه چنان ادامه داشته است. لحظه تدوین این گزارش نیز هم
تواند براي مدیریت بهینه مدیریت بحران در اماکن مهم تجاري دستاوردهاي مهمی را داشته ت که میـهمراه داش

 گردد:ن اشاره میآباشد که به صورت بسیار خالصه و اجمالی به 
 ایمنی در برابر آتش و مشکالت طراحیعدم رعایت اصول و ضوابط  •

هاي ایمنی در برابر آتش، باعث بروز مشکالت و خسارات شدید  همانگونه که مالحظه گردید، عدم وجود سیستم
جانی و مالی شده است. همچنین مشکالت زیادي در طراحی ایمنی در برابر آتش وجود داشته که از جمله آنها، 

زه در برابر آتش، ریسک باالي حریق در ساختمان به علت حجم باالي مواد هاي پلکان خروج، مقاومت سا ضعف
اهاي باز قائم، عدم قابل اشتعال، عدم فضابندي مقاوم در برابر آتش، باز بودن فضاهاي باالي سقف کاذب به فض
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باً تمام این هاي کشف و اعالم و اطفاي حریق و مسائل متعدد دیگر را ذکر نمود. خوشبختانه تقری تجهیز به سیستم
 مسائل در ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با رعایت شرایط کشور پوشش داده شده است.

بویژه  ،هاي موجود هاي ایمنی ساختمان نیاز به بازدید، بازرسی و تعمیر و نگهداري سیستم •
 ي قدیمی و مرتفع و تجاريها ساختمان

همانگونه که مالحظه شد، علیرغم بارها بازدید و تذکر نسبت به  این موضوع در متن گزارش توضیح داده شد و 
هاي ایمنی و رفع نواقص، به علت مشکالت حقوقی و اجتماعی، یرخورد الزم صورت نگرفته است. این  تأمین سیستم

 دهد. سازي عمومی را نشان می تر در این زمینه و نیز فرهنگ موضوع، ضرورت وضع قوانین و مقررات قوي
بدلیل کثرت مراجعین مهم بوده و مشغله هاي کثیر کسبه و مالکین معموال فرصت توجه جدي  هاي تجاري نساختما

به سیستم هاي ایمنی ساختمان، ارزیابی مقاومت ساختمان در برابر زلزله و مواردي از این قبیل را می گیرد. الزم 
یب پذیر شهري شناسائی و اولویت بندي و ي مهم و آسها ساختماناست مسئولین شهري طی برنامه مدت دار معین 

تعریف شده اي اقدامات ضروري براي کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و انسان ساز را بعمل طی برنامه عملیاتی 
آورده و نتایج را به نهادهاي مرجع گزارش دهند. این امر نه تنها در شهر تهران، بلکه در سایر شهرهاي بزرگ و 

  ارد.کالنشهرها بسیار ضرورت د
 و ضرورت آموزش هاي عمومی رفتارشناسی مردم •

باشد که اهمیت بسیار رفتار شناسی عموم مردم در این رخدادها نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر میرسد به نظر می
الزم  هايموزشآتوانند با بسیار زیادي در امداد و نجات در این حوادث دارند و میزیادي نیز دارد چراکه مردم نقش 

 . امدادگران اولیه در این حوادث باشند جزوهدفمند  و
و مالکان این ساختمان و هم افرادي هستند  کسبهکه هم شامل در این حادثه رفتارهاي متفاوتی از مردم بروز نمود 

سیب شناسی قرار آمورد بررسی و رفتارها الزم است که در محل حادثه و در محدوده این ساختمان حضور داشتند. 
 .گیرد

مردم  براي اجرایی  نمتقاعد نمود ،هاي محققان، کارشناسان و مدیران بحران از گذشته تا به حالاز مهمترین مشغله
توجه زیادي به موضوع درك و برداشت افراد از خطر و تر پیش است.اقدامات پیشگیرانه براي کاهش خطرات نمودن 

را به خود اختصاص می تحقیقات علمی  موضوع بوده است که هاتاثیر آن بر اقدامات آمادگی افراد در برابر بحران
تر از میزان واقعی خطرات است و بنابراین تا افراد درك افراد از خطرات در مواقعی پایین کهبه این ترتیب  .داده است

 .ها کاهش خطرات را جدي بگیرندتوان انتظار داشت که آننمی ،درکشان از خطر با خطر واقعی هماهنگ نشود
در  .بنابراین تمرکز آموزش عمومی بیشتر بر روي کاهش مخاطرات از طریق اصالح درك افراد از خطرات بوده است

تغییر یافته  "هاارزش"به سمت  "درك خطر"تمرکز آموزش عمومی از موضوع  هاي جدید،نظریهحال حاضر و در 
و  "هاي فرديارزش"خطرات بر روي هاي آموزش عمومی در مورد کاهش پیامدر این نظریه، تمرکز  است.

تري اقدامات جدي ،را در خطر ببینند خودهاي فردي و اجتماعی ارزشافراد اگر  ،بر این اساس. است "اجتماعی"
ها براي اینکه در هاي آنباید انگیزهاما  ،مردم غالبا آگاهی الزم از خطر را دارند. دهندبراي کاهش خطرات انجام می
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 ،و عموم مردم ، کسبهرسد مالکانپیدا کند. در حادثه ساختمان پالسکو به نظر میافزایش  ،ده شوندخطرات آما برابر
سبب بروز رفتارهاي ناهنجار از  ،هاي فردي و اجتماعیدو جنبه عدم درك صحیح از خطر و نیز عدم توجه به ارزش

هاي متولی در زمان اعالن مانبا وجود اخطارهاي سازواحدهاي تجاري  و کسبه قبیل عدم ترك محل مالکان
که در عدم همکاري مردمینشانان و امدادگران در زمان حادثه و نیز شآتطاریه و نیز عدم ترك محل با تذکرات ــاخ

 محل حادثه حضور یافته بودند، گردیده است.
 بروز شایعات و اخبار ناموثقتوجه به سیستم اطالع رسانی هوشمند و جلوگیري از  •

تواند روند اقدامات بروز شایعات و اخبار ناموثق است که می ،ت بسیار مهم در زمان وقوع بحرانیکی از معضال
که باید  کندمدیریت بحران را با مشکل مواجه نماید. معموال در زمان وقوع بحران در غالب کشورهاي دنیا برو زمی

تمان پالسکو نیز شایعات مختلفی به ویژه با مدیریت صحیح اطالعات در زمان بحران مدیریت گردد. در حادثه ساخ
هاي بعدي دراین خصوص بایست تدابیر الزم براي بحرانرسد مینمود که به نظر می هاي مجازي بروزدر شبکه

 اندیشیده شود.
د به بهبود روند اقدامات امداد و توان میموضوع اطالع رسانی یکی از مهمترین مسائل در مدیریت بحران است که 

و لحظه به لحظه از طریق صدا و سیما و مدیریت بحران کمک کند. در این حادثه، پوشش خبري مناسبی نجات 
هاي امدادي و صورت یافت که البته نقاط ضعفی نیز بر ان حاکم بود از جمله اینکه سخنگوي هر یک از سازمان

امر سبب ایجاد اخبار دوگانه از آمار درگیر درحادثه از قبل مشخص نبوده و با فاصله زمانی تعیین گردید که همین 
رسد برنامه از قبل تعیین شده براي نحوه اطالع د که نیازمند توجه بیشتري است. به نظر مییتلفات و مصدومین گرد

 هاي حادثه دیدگان و نیز مال باختگان موجود نبوده است.رسانی به ویژه براي خانواده
 بیمه و جبران خسارت •

از دست دادن  هاي افراد را براياي یافته است و این موضوع نگرانیهبیمه حوادث جایگاه ویژدر کشورهاي پیشرفته 
از  ،تا حدود زیادي کاهش داده است. در حادثه اخیر براساس اخبار انتشار یافتهها در هنگام وقوع بحرانها دارایی

رسد مالکان واحدهاي تجاري نظر می . بهواحد تحت پوشش بیمه بودند 100واحد تجاري این ساختمان، تنها  560
امر بیمه عالوه  بایست براي اماکن تجاري مد نظر قرار گیرد.اهمیت بیمه را مد نظر قرار نداده بودند و این مهم می

نیز باید بطور جد جاري شود. بنظر می رسد تدبیر بیمه ساختمان، خود بخود،  ها ساختمانبر صاحبان مشاغل در مورد 
کیفیت ساخت خواهد شد که البته الزم است در این زمینه به توانائی شرکت هاي بیمه براي پرداخت موجب ارتقاء 

 خسارت ها و انجام مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند توجه شود.
 امدادرسانی •

حادثه و در  مهمترین مساله در مرحله پاسخ و مقابله در فرایند مدیریت بحران، موضوع امداد و نجات و جستجو است
 تامل است: موارد زیر در این خصوص موردمشکالت و  اخیر
 دارایی نگرانی از اموال و براي کسبه تردد مالکان و و  مشکالت تخلیه 
 متقاعد نمودن مالکان و کسبه 
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 هاي مناسب جهت تخلیهنبود راه 
  وشاكنامناسب پ و دپوي با انبار.. بسته بودن و پر بودن فضاهاي خالی ساختمان راهروها و 
 حریق ءنبود سیستم مناسب اطفا 
 داردهانقدیمی بودن ساختمان و نبود استا 
 وجود معابرتنگ و باریک در منطقه 
 ازدحام جمعیت در محل حادثه 
 ن در منطقه پرترددآواقع شدن  موقعیت استراتژیک منطقه و 
 عدم مدیریت مناسب نیروهاي مردمی 
 این خصوصدر  هاي مهم و ضروريعدم همکاري مردم و نبود آموزش 
 نامناسب از ابعاد حادثه ورد و ارزیابیآبر 
  واربرداريآجهت و کافی نبود امکانات مناسب و تخصص مناسب 
  واربرداريآکافی براي  وار و نبود فضايآحجم وسیع 
  موزش هاي الزم مدیریت بحران در اماکن تجاريآنبود عدم استقرار مدیریت بحران و 
 حادثه و ابعاد آن ناسب مردم ازمدرك و آگاهی نا 
 و تغییر کاربري برخی از طبقات ساختمان زا در ساختماندپوي مواد اشتعال 

 با نهادها و سازمان هاي درگیر در امداد و نجات حادثه مشارکت مردمی ضعیف بودن  
 عدم توجه به مسائل ایمنی 

 نیاز به امداد و نجات به عنوان مثال، براي اقدامات ( تخریباري جهت تخلیه و ذدر سیستم قانونگ صنق
      و از پیش دیده نشده بود)براي تخریب بود حکم دادستانی 

  کسبه و مالکان هاي الزم براي هاي مدیریت بحران و ارائه اموزشپالن نبودمدیریت بحران و عدم استقرار
 ساختمان

 وجود مواد خطرزا و قابل اشتعال در ساختمان 

 ت همزمان چند حادثهنبود امکانات و تجهیزات براي مدیری 

 هاي پیشگیري و آمادگیتمرکز اقدامات بر پاسخ و نبود برنامه 

 دسترسی سخت به جوانب ساختمان به منظور اقدامات سریع آواربرداري و اطفاء حریق 

  وارآ تخلیهبراي تعیین شده  از پیشنبود فضا و برنامه مشخص 

  هاي شهدا و ن بعد از حضور خانوادهآ و انجام گانسیب دیدآهاي براي خانوادهبه موقع حمایت روانی نبود
 در محل حادثه مفقودین

  عدم توجه به پایدار سازه هاي فلزي در برابر آتش در مدت زمان چند ساعت بعد از آتش سوزي و ادامه
 حضور نیروهاي آتش نشانی و احتماال تعدادي از کسبه در ساختمان 
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 گردد. موارد زیر پیشنهاد می ق الذکرو موارد فو رخداداین همچنین با توجه به 
  ها ساختمانو اقدامات ارتقاء ایمنی این  شناسایی اماکن عمومی و تجاري خطرناك •
 استقرار سیستم مدیریت بحران براي اماکن عمومی و تجاري  •

 هاي تخلیه اضطراري ها و نقشهتعیین راه •

 هاي به روز اطفاء حریق  استفاده از سیستم •
 مکان دپوي مواد و صنایع تولیدي و ...بر اساس نوع اماکن تجاري و صنایع تولیدي مناسبجانمایی  •
  تعیین شده براي اماکن تجاري در مناطق پرتردد هاي ترافیکی از پیشتهیه پالن •
 تدوین برنامه مدیریت نیروهاي مردمی •

 هاي الزماري در بیمه حوادث و انجام حمایتذسیاستگ •

 در صورت بروز خسارتعیشتی مالکان و کسبه تدوین برنامه احیاء وضعیت م •

 الزم جهت تهیه بانک اطالعات دارایی و  اسناد و مدارك کسبه و مالکاناتخاذ تمهیدات اجرائی  •

 هاي آواربرداري و محل دپوي آوارپیش بینی پالن •

 تهیه لیست متخصصان ادوات و ماشین آالت سنگین •

 ان چند حادثهپیش بینی امکانات و تجهیزات براي مدیریت همزم •

 پزشکی در مبلمان شهري با حمایت شهرداري هايفوریتمد نظر قرار دادن  •

 در مبلمان شهري امکانات امدادي دادنمد نظر قرار •

 هاهاي اورژانس از نظر نیروي انسانی و تعداد پایگاهتقویت فوریت هاي پزشکی و توسعه پایگاه •

 هاي هوایی اورژانس توسعه پایگاه  •

 مدیریت اطالعات در زمان بحران تدوین برنامه •

 تقویت ارزیابی سریع حادثه جهت پیش بینی دقیق امکانات و تجهیزات ضروري مورد نیاز و ... •

 پیش بینی بانک اطالعات دارایی و اسناد و مدارك تجاري توسط روساي اصناف  •

 لزوم بازنگري بر قوانین مرتبط با اماکن عمومی و تجاري با خطرپذیري باال  •

تصویب قوانین مبنی بر تفویض و افزایش اختیار سازمان هاي مرتبط به منظور تصمیم گیري  لزوم •
 مستقل جهت برخورد با خاطیان

هاي نهادهاي مرتبط با ها با هدف رفع نقایص و کاستیسازمانی به فعالیتداشتن نگرش انتقادي درون •
 مدیریت بحران

 خودداري از اشاعه ابعاد و احساسات منفی ز طریقهاي الزم مبتنی بر ارزش اتدوین و ارائه آموزش •
 حوادث

ها (مانند داشتن لوازم شود باید اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر بحرانهر پیامی که به مردم منتقل می
ان به عنو هاي مربوطه (مانند آرامش و اطمینان خاطر و غیره) پیوند دهد.ایمنی، برنامه بحران، و ...) را با ارزش

تصاویر  ، ازهاتحریک مردم به انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر بحرانمثال خیلی از مواقع براي 
ها لزوما که این نوع پیام داده استتحقیقات نشان شود که هاي ویران شده و یا آتش گرفته استفاده میخانه
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 د.نمایر بحران نمیافراد را وادار و تشویق به انجام اقدامات آمادگی در براب
ي موارد، هاي آموزشی در مورد آمادگی در برابر خطراتپژوهشگران و کارشناسان الزم است در طراحی پیام 

هاي موثر بر تغییر رفتار در برابر حوادث و پیام اقدامات پیشگیرانه و آمادگیهاي فردي موثر در انجام نظیر ارزش
 .ر قرار دهندا مد نظها رافراد در مواجهه با بحران

 تدوین دوره هاي آموزشی براي اماکن با خطرپذیري باال نظیر: •

   اصول و مبانی مدیریت بحران  
  امداد و کمک هاي اولیه در سوانح 
  عوامل تهیه نقشه مدیریت بحران مکان (عوامل بحران زا، بحران زدا، افراد کلیدي، افراد آسیب

 پذیر)
  هاي هاي پشتیبانی، کانتینر، مکاندیریت بحران (پایگاهنحوه تخلیه اضطراري و کاربري هاي م

 تخلیه امن)
  ساعت اولیه انجام داد 72هاي پس از سوانح و رفتارهایی که باید در بحران 
 اصول و مبانی مقابله در برابر آتش سوزي ها 

  نجات شهري هاي سنگین امداد و تیمپیش بینی و ایجاد  •

هاي تخصصی امداد و نجات هستند که داراي هایی متشکل از مهارتتیم هاي سنگین امداد و نجات شهريتیم
یکپارچه، آماده  کامال که اي هستندمنابع و امکانات مخصوص جستجو، نجات، امداد پزشکی و ارزیابی سازه

ه و متخصصی دارد که به مهندسی سازه و استفاده از ابزارهاي پیشرفت نیاز به افراد ماهر و واکنش سریع هستند
هاي تخریب شده و نحوه بتوانند ارزیابی سریع از ایمن بودن ورود به سازهداشته باشند و آشنایی کافی و مدرن 

  را انجام دهند. ها و تاثیر اقدامات مربوطه بر یکپارچگی سازه تخریب شدهورود به آن
 هاي امداد و نجات سنگین شهري عبارتند از:مهمترین وظیفه تیم

هاي زنده یاب و امکانات پیچیده امداد ها با استفاده از سگفراد محبوس شده در ساختمانشناسایی مکان ا •
 و... هاي مخصوص جهت یافتن افراد گرفتار ، دوربینهانظیر روبات ها و سنجنده و نجات

 الت سنگین مانند چرثقیل براي جابجایی آوارهاآاستفاده از ادوات و ماشین  •

  اين سازي و برداشتن عناصر سازهتالش براي سوراخ کردن، ایم •

 هاها و سازهرسیدگی و خارج سازي افراد آسیب دیده از ساختمان •

 ایمن سازي کامل و یا بخشی ساختمان آسیب دیده •
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 پیشنهاداتنتایج و  -8
هائی نظیر ساختمان  عمق حادثه و اثرات اجتماعی و اقتصادي آن و نظر به این واقعیت که ساختمانبا توجه به 

السکو در شهر تهران و در کالنشهرها و شهرهاي بزرگ کشور که در معرض مخاطرات متعددي اند، تعداد قابل پ
مالحظه اي را تشکیل داده، با هدف پیشگیري از سوانح مشابه، نتایج و پیشنهادات حاصل از این گزارش جمع بندي 

هادي اجرائی شده و با گذر چند روزه از زمان رخداد گردد. امید است که بطور جد موارد پیشن و به ترتیب زیر ارائه می
ساختن شهري ایمن و با توسعه یافتگی  ،هاي مختلف به بوته فراموشی سپرده نشوند. مسئولیت همه ما در حوزه

 پایدار است.
  نتایج -8-1

بوده  سوزي گسترده در طبقات فوقانی ساختمان علت اصلی فروریزش ساختمان پالسکو، آتش -8-1-1
هاي ضد حریق که در زمان ساخت ساختمان هم مقررات خاصی  ت. سازه پالسکو فلزي بوده و از پوششاس

. با این وصف ساختمان حد استاندارد تاب آوري در برابر آتش را است در این زمینه نبوده استفاده نشده
اري خود را حفظ صبح روز حادثه بمدت سه ساعت و سی دقیقه پاید 11:30تا  7:59تحمل کرده و از ساعت 

 کامال معلوم نیست.کند. علت شروع آتش سوزي با توجه به عدم دسترسی به مستندات قابل اعتماد  می
پسولی و پیک نیکی، سهل انگاري انسانی و کهاي  نشت گازهمراه با  جرقه در سیستم الکتریکی ساختمان

 بر شمرد. عامل آتش سوزيقوي هاي  توان جزء فرضیه مواردي از این قبیل را می
 و عدم وجود سیستم اطفاء حریق استاندارد براي ساختمان بزرگی نظیر پالسکو که محتویات -8-1-2

سانحه شیوع و گسترش از قابلیت اشتعال باالئی برخوردارند، مهمترین عامل بروز  موجود در آن اجناس
 آتش سوزي و فروریزش ساختمان پالسکو بوده است. 

 آیدمی ن این بوده که حتما در چنین ساختمانی که جزء اماکن عمومی بحسابوظیف مالک ساختما -8-1-3
اقدامی از طرف مالک در خصوص از نظر رعایت ایمنی ساختمان در برابر حریق اقدام الزم را بعمل آورد. 

هاي طبقات ي ارتقاء ایمنی ساختمان پالسکو در برابر آتش صورت نگرفته است. عالوه بر آن تغییر کاربر
 قانی نیز بر سنگین شدن ساختمان و افزایش خطرپذیري ساختمان تاثیر گذاشته است.فو
و تبصره آن، شهرداري ها ( از لحظه تدوین قانون  14قانون شهرداري ها و بند  55طبق ماده  -8-1-4

تا  1341شهرداري ها چنین مسئولیتی تا زمان وقوع سانحه بر دوش شهرداري هاي دوران مختلف از سال 
بوده است) موظف بوده اند با یک تذکر کتبی مدت دار به مالک، اقدامات ایمنی ساختمان در  1395ستان زم

برابر حریق را یادآور شوند، در صورت عدم اقدام مالک، شهرداري با نظر مامور فنی خود راسا اقدام و عالوه 
مالک اخذ نماید. با توجه به صراحت  درصد نیز از کل هزینه ها را نیز بعنوان خسارت از 15بر دریافت هزینه 

 باشد.  و علل عدم اقدام در این زمینه قابل بررسی می يرشهردامسئولیت قانونی، 
باشد. به نظر  هاي خاص قابل توجه می در نظر گرفتن موضوع خرابی پیشرونده در طراحی سازه -8-1-5

می)، از دیدگاه مقرراتی، در مرحله اول هاي فنی و عل آید جایگاه پرداختن به این موضوع (غیر از بحث می
 باشد. 21مبحث 

ساعته را براي پایدار سازه هاي  3مقررات و ضوابط طراحی سازه مقاوم در برابر حریق حد زمانی  -8-1-6
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که در حال حاضر ساخته می شوند، را یی ها ساختمانفلزي در نظر می گیرد. تجاوز از این حد احتمال ریزش 
. در طراحی و ساخت سازه را فراهم می نمایندفروریزش سازه  اتاي باال برده و موجب بطور قابل مالحظه

پالسکو با توجه به زمان ساخت، تیر ها و ستون ها در برابر حریق عایق کاري نشده بودند و در آن زمان 
در برابر حاکم نبوده است، با اینوصف این سازه، حدود سه ساعت و نیم نیز در این زمینه الزامات خاصی 

خود را حفظ و در نهایت ریزش می کند. با توجه به قدمت و فلزي بودن  يسترش یابنده پایدارگحریق 
کامل ساختمان و خلیه ی باید آلترناتیو تآتش نشان یعملیاتی فرماندهدر اینگونه موارد  آید به نظر می سازه،

براي این ساختمان خاص هنوز مشخص  کنترل آن از بیرون را مد نظر داشته باشد، اگرچه جزئیات موضوع
 نیست.

 

 پیشنهادات -8-2
عمومی که قبل از  و اماکن هانسبت به شناسایی ساختمانطی برنامه زمانی معین گردد پیشنهاد می-8-2-1

اقدام گردد و پس از ساخته شده اند زلزله و مقررات ملی ساختمان ایران،  2800تاریخ اعمال آیین نامه 
و ارتقاء ایمنی  استفاده و ادامه بهره برداري چگونگی هیت بندي آنها بر اساس میزان ریسک، بارزیابی و اولو

 در این خصوص الزم است شهرداري تهران (و سایر کالنشهرها و شهرهاي بزرگ) آنها تصمیم گیري گردد.
ي ارتقاء ایمنی را با ي این چنینی را تعیین و برنامه زمانبندها ساختماند موقعیت و نوع و کاربري نموظف گرد

د. براي نظارت بر اجرائی شدن این امر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و نهماهنگی مالکین به دولت ارائه ده
  د انجام وظیفه کرده و گزارش هاي دوره اي را به دولت ارائه دهد.  توان میشهرسازي بعنوان ناظر کار 

ي ها ساختمانهاي فنی در زمان ساخت ورالعملگردد با توجه به عدم وجود دستپیشنهاد می -8-2-2
مبحث  يسازي آنها در برابر بارهاي حدمقاوم در صورت نیاز،نسبت به بررسی مجدد و  ،با قدمت باال عمومی

 ششم مقررات ملی اقدام شود.
هاي مشابه پالسکو در سطح شهر تهران و دیگر  گردد با توجه به وجود ساختمان پیشنهاد می -8-2-3

هاي آسیب پذیر قدیمی و مهم   ، ضوابطی جهت شناسایی و طبقه بندي سازهي بزرگشهرهاهرها و کالنش
آغاز و بطور مستمر  ها ساختمانسازي این  شهرها تهیه گردد و بر همین اساس عملیات شناسایی و مقاوم

و مقررات ملی  2800ادامه یابد. این کار را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي بعنوان متولی آئین نامه 
 د بر عهده گیرد.توان میساختمان 

 عمومی اماکن بحران مدیریت درخصوص گیري تصمیم و گذاري سیاستالزم و ضروري است که  -8-2-4
مجلس بطور صریح و روشن انجام و واگذاري مسئولیت به نهادهاي ذیربط  و دولت هیات سطح در تجاري و

ر واگذاري مسئولیت ها موجبات سردرگمی در حین رخداد حوادث هرگونه ابهام د بطور معین صورت گیرد.
  بحران زا می گردد.

الزم و ضروري است با هدف دنبال کردن جدي اجراي تصمیمات متخذه در زمینه ارتقاء ایمنی  -8-2-5
ي عمومی، نهاد تخصصی ماموریت پایش اجرائی شدن تصمیمات را بر عهده گیرد. در این ها ساختمان

د این مسئولیت را تقبل نموده و گزارش هاي دوره توان میز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي خصوص مرک
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 اي را در خصوص نحوه اجرائی شدن تصمیمات به مسئولین ذیربط ارائه نماید.
پیشنهاد می نماید آموزش هاي مردمی از طریق برنامه سیماي جمهوري اسالمی ایران بصورت  -8-2-6

. ارائه گردده و جذاب در ساعات پربیننده در رخداد مخاطرات طبیعی و انسان ساز برنامه هاي کوتاپخش 
تجمع و ایجاد ترافیک و ایجاد  ،و از طرفی ،آنها بسیار مفید و کمک نقش مثبت حضور مردمی، امداد رسانی

ینطور افزایش می دهد. همدر زمان رخداد حادثه مدیریت بحران را مسائل  ،مشکالت براي نیروهاي امدادي
رفتار صحیح در هنگام ي بزرگ نیز ها ساختماني عمومی و برج ها و ها ساختمانالزم است به ساکنین 

 بحران بطور دقیق آموزش داده شود. 
به مجموعه  اي الزم است در ساختار وزارت خانه ها، نهادهاي دولتی و شهرداري ها نقش برجسته -8-2-7

ضامن اجراي برنامه هاي کاهش  ،تخصیص بودجه و قدرت اجرائی مدیریت بحران داده شود. داشتن اختیار،
 ریسک و کم کردن دامنه بحران خواهد بود.

ي بلند و موجود مسکونی هم چاره اندیشی ها ساختمانالزم است در خصوص ارتقاء ایمنی در  -8-2-8
ر الزامی و اجرائی شود. خالء هاي قانونی رفع و رعایت نکات ایمنی در برابر حریق و سایر مخاطرات دیگ

تواند  می 22ارزیابی گردند. مبحث از نظر ایمنی ي بزرگ مسکونی هم ها ساختمانکلیه برج ها و ه و دیگرد
 محل مناسبی براي در نظر گرفتن این موضوع باشد.

ضرورت دارد تجهیزات و نیازهاي تجهیزاتی، پرسنلی و معیشتی آتش نشانان و آتش نشانی در  -8-2-9
امین گردد. همچنین پیشنهاد می نماید جهت ارائه گزارش از نحوه تجهیز و تکمیل این اسرع وقت ت

 ، نهاد مستقلی بعنوان ناظر تعیین گردد.سازمان
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