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 مقدمه

 نیاز برآوردن و آسایش و رفاه تامین وسیله همواره خلقت ابتدای از که است خویش بندگان به خداوند نعمتهای بزرگترین از یکی جنگل

 . است اینچنین نیز تاکنون و بوده هاانسان

 و گیاهان با و کوچک و بزرگ درختان با هستند زیبائی و سرسبز مناطق جنگلها دیگر بعبارتی یا هستند زمین طبیعی عوارض از جنگلها

 اکسیژن تولید و هوا لطافت در مهمی عامل جنگلها. سنتی و صنعتی محصوالت و ها فرآورده انواع و چوب تولید اصلی منبع و متنوع جانوران

 درصد 40 حاره منطقه هایجنگل فقط که طوری به است جنگل از پوشیده زمین کره از وسیعی سطح. روندمی شمار به خاکی کره نیاز مورد

 صنایع، از ناشی شهری هایآلودگی رفع و هوا تصفیه به بزرگی صافی مانند گیاهی و جنگلی هایپوشش. کنندمی تأمین را زمین اکسیژن

 خسارات آوردن وارد بر عالوه که شوندمی آفاتی دچار جنگلها صحیح، مراقبت عدم صورت در. پردازند می...  و هااتومبیل سوخت ، کارخانجات

 اصولی غیر برداری بهره. شوند می هوا آلودگی افزایش همچنین و غیرمترقبه حوادث و خسارات تشدید موجب ملی هایسرمایه به توجه قابل

 یا و سوخت مصرف در جنگلی هایچوب از استفاده یا و کشاورزی هایزمین به افزودن و جنگلی درختان قطع طریق از انسانها توسط جنگل از

 آفتی باشد،می متعدد هایسوزی آتش وقوع هاجنگل نابودی عوامل از دیگر یکی. شود می هاجنگل مساحت کاهش موجب چوبی لوازم تولید

 بر عالوه جنگل، در سوزی آتش سازد، می محروم آن مزایای از را آتی نسل و داده قرار تهدید و تهاجم مورد را سبز فضای و هاجنگل که

 مختلف، مناطق در ساله هر متأسفانه و کندمی ناپذیری جبران صدمات و آسیب دچار نیز را جنگل جانوران زندگی و اکوسیستم گیاهی، پوشش

 .شود می حریق طعمه همچنان ارزش با گوهرسبز این از هکتار هزاران

 : هستند زیر مورد 3 شامل ایران هایجنگل

 . دارد وجود زیادی اقتصادی ارزش آنها وسعت از نیمی از بیش در که ممرز و راش درختان شامل شمالی مرطوب نواحی هایجنگل( 1

 . سفید راش و بلوط ، کوهی سرو یا ارس درختان شامل غرب شمال در( ارسباران) مرطوب نیمه نواحی هایجنگل( 2

 بلوط مقاوم درختان وجود علت به دارند، خاک برای حفاظتی ارزش که زاگرس هایجنگل شامل خشک نیمه و خشک نواحی هایجنگل( 3

 . هستند مقاوم خشکسالی و باد برابر در که

 و شاخ با متر 6 تا 3 طول به حرا درختان) خمیر بندر و قشم بین بندرعباس کیلومتری 60 در هکتار هزار 82 وسعت به حرا هایجنگل: نکته

 گیاهی پوشش دارای عباس بندر شمال کیلومتری 30 در هکتار 27500 وسعت به گنو شده حفاظت منطقه) جنوب در گنو و(  سبز همیشه برگ

 هستند محدود بسیار( گون و گیشدر ، آکالیا ، چوبک ، آبنوس ، بادام ، اورس ، استبرق ، کهور ، کنار
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  احتراق واصول قواعد

 با هوا در موجود اکسیژن ترکیب از است عبارت درختان مواد احتراق. داینم می انرژی تولید که است شیمیائی انفعال و فعل نوع یک احتراق

  .باشد می موجود سوختی مواد در که احتراقی قابل عناصر سایر و نباتی صمغ و چوب

   :حرارت

 در زمین سطح در دموجو مواد تمام تقریباً.  است مشکل مزبور مواد تغییرات علت به درختان سوختی مواد احتراق برای حرارت درجه تعیین

  . شود حاصل آنها در کلی شکل تغییر ویا رفته بین از بکلی ستا ممکن گیرند قرار کافی حرارت تأثیر تحت صورتیکه

 ودرجات بوده زیاد خیلی کربن دارای جنگلی سوختی مواد قبیل از نباتی مواد.  باشند می زیاد خیلی کربن دارای االحتراق سریع مواد اکثر

  .یابد می تقلیل آنها محتوی رطوبت و میسوزند کم بهبانس حرارت

 که زمانی بطول غالباً  احتراق. باشد می گراد سانتی درجه 400 الی 160 از تقریب طور به جنگل سختی مواد احتراق برای الزم حرارت درجه

 ثانیه چند طی در مشتعل کبریت از حاصله رتحرا اثر در خشک سوزنی برگهای مثالً.  دارد بستگی گرفته قرار حرارت معرض در ساختنی ماده

  . شوند می مشتعل دقیقه چند مدت در مرطوب سوزنی برگهای و

   :اكسيژن

 یابد تقلیل %15 از کمتر به هوا اکسیژن که موقعی.  باشد می اکسیژن %21 دارای است شده پوشیده جنگل از که ارتفاعاتی در جو معموالً

 .سوخت نخواهد مواد اغلب

 که باشند گرفته قرار بطریقی ممکنست سوختنی مواد از بعضی معهذا. دارد وجود سوزی آتش و احتراق برای کافی اکسیژن جنگل یطمح در

  .برسد آن به نتواند حریق ایجاد برای(  اکسیژن) الزم هوای

 در آنها فوقانی های قسمت طفق است شده فشرده و موجود زیادی بالنسبه عمق تا جنگل سطح در قشری بصورت که خشک و آلی مواد

.  یابد می توسعه گیرند می هواقرار مجاورت در که قشرهائی تدریجی احتراق با پائین به باال از سوزی آتش نتیجه در و داشته قرار هوا مجاورت

 نشده فشرده توده همچنین و دهد می رخ سریعاً احتراق دارند قرار هوا مجاورت در آنها کلیه چون سوزنی برگهای نشده فشرده طبقات در ولی

 نشده فشرده های توده در سوختنی مواد سطح زیرا شوند می حریق دچار شده توده و فشرده بهم های شاخه از سریعتر درختان های شاخه و

  . است بیشتر دارد قرار هوا مجاورت در که

 

   :احتراق

  اشتعال:  دوم   شعله بدون و دود با توأم ابتدایی نختسو : اول :باشند مي احتراق كلي مرحله دو شامل جنگل هاي سوزي آتش

 شعله اینحال در معهذا ، یابد می افزایش سوختنی ماده حرارت درجه و گردیده تولید حرارت شعله بدون و دود با توام ابتدایی سوختن مرحله در

 .نماید ظهور متناوباً ممکنست یا و نشده ظاهر غالباً 
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 آتش در دود و شعله چه گر.  است حرارت ، مجدد سوزی آتش در مهم عامل:  اند شده خاموش ظاهراً که حریقهائی مجدد سوزی آتش

 سوزیها آتش قبیل این.  شد خواهد تولید مجدداً  حریق باشد نرفته بین از آن زیاد حرارت اگر ولی شود نمی مشاهده شده خاموش سوزیهای

 . دهد می رخ گیرد قرار حرارت تأثیر تحت ای ظهمالح قابل مدت سوختنی مواد که نقاطی در غالباً 

 

   :حرارت انتقال

 . گیرد می صورت اجسام هدایت خاصیت و هوا گرم های توده وانتقال نقل،  تشعشع بوسیله حرارت انتقال

  : دهیم می قرار بررسی مورد جنگل حریقهای در را روش سه این 

   :تشعشع

ه ب تشعشع دراثر حرارت انتقال. باشد می مجاور سوختنی مواد به سوزان مواد از حرارت انتقال مهم وسیله تشعشع جنگل های سوزی آتش در

 واحد صد است گرفته قرار حریق کانون از متری یک مسافت در که شیء اگر مثالا . نماید می تنزل حریق کانون از فاصله مجذور عکس نسبت

  .کند می جذب حرارت واحد یک فقط متری 10 مسافت در واقع شیء پس نماید جذب حرارت

 مواد معنی بدین دارد حریق محل پائین و باال قسمت در موجود سوختنی مواد به تشعشع بوسیله حرارت انتقال در زیادی تأثیر کوهستان شیب

 حریق که تسا علت همینه ب.  نمایند می جذب حرارت آن پائین قسمت در وجود مواد از بیش حریق محل باالی قسمت در موجود سوختنی

 . یابد می توسعه مسطح زمین از سریعتر کوهستان در

 نماید: می تأثیر تشعشع بوسیله حرارت انتقال در نیز طریق دو به باد

  .شود می حریق تشدید وباعث نموده زیاد اکسیژن اثر در را احتراق سرعت باد ـ1

 . شود می کم حریق مسیر موجوددر سوختنی مواد و حرارت منبع بین فاصله نتیجه در و نموده خم را ها شعله باد ـ2

 کامل سوزی آتش سبب و یافته افزایش توسعه سرعت و نموده گرم و خشک دارند قرار حریق مسیر در که را سوختنی مواد گانه دو اثر در این 

  .شود می

   :هوا گرم هاي توده حركت

 ایجاد سریعتر آنها در اشتعال شرایط و دیده حرارت اند گرفته قرار هوا مرگ های توده جریان مسیر در که سوختنی مواد جنگل سوزی آتش در

 به را آنها و داده انتقال درختان تاج به را حرارت از زیادی مقدار نماید می صعود سطحی حریق از که گرم های توده ترتیب همین به.  گردد می

  .سازد می نزدیکتر است الزم سوزی آتش برای که حرارتی درجه

 جرقه.  یابد می افزایش غالباً  هوا گرم های توده اثرحرکت در حرارت انتقال داد رخ هوائی سوختنی مواد سایر و درختان تاج در حریق که یقعمو

 موجوددر سوختنی مواد در دیگری سوزیهای آتش ایجاد سبب و افتاده زمین به حریق مورد درختان های تنه و تاج از سوزان آتش قطعات و ها
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 و نموده صعود هوا گرم های توده زیرا نمایند می زیاد داده رخ درختان تاج در که را سوزی آتش شدت زمینی حریقهای این شود می زمین

  . شود تولیدمی مداوم العمل عکس نتیجه ودر شده هوایی سوختنی مواد در داخل

   :هدايت

 در ، حرارت هدایت قابلیت.  است ضعیف خیلی چوب در حرارت هدایت قابلیت و کند نمی راهدایت والکتریسیته حرارت فلزات خالف بر چوب

  .باشد نمی سوزی آتش در زیادی اهمیت دارای ترتیب بدین حرارت انتقال و است ضعیف خیلی چوب

 می شود زیوس آتش دچار اگر و بوده الکتریسیته و حرارت هادی(  رطوبت)  آب زیادی مقدار داشتن بعلت مرطوب چوب یا و سبز درختان ولی

  .نماید هدایت موجود رطوبت بوسیله را والکتریسیته حرارت تواند

   :جنگلی های سوزی آتش انواع

  :زمینی سوزی آتش ـ1

 می نیز را خاک زیرین قشر بلکه رساند می مصرفه ب آنرا نشده تجزیه مواد و جنگل خاک موجوددر آلی مواد فقط نه زمینی سوزی آتش

 . سوزاند

  :سطحی سوزی آتش ـ2

 سوزی آتش نوع ترین معمولی و سوزاند می است شده تشکیل کوچک های نهال و گیاهان از که را سطحی و مرده پوش سطحی سوزی آتش

 در بسوزد و شود خشک سوزی آتش بروز برای کافی حده ب آلی مواد از توده فوقانی سطح  فقط اگر.  دهد می رخ جنگلها در که است

  . نامند زمینی حریق آنرا بسوزد زیرین قسمتهای تا توده تمام اگر و نامند سطحی یسوز آتش آنرا اینصورت

   :تاجی سوزی آتش ـ3

 را درختان برگهای و ها شاخه الاقل ها سوزی آتش قبیل این سوزاند می را آنها وتاج داده رخ ها نهال و درختان درتاج تاجی سوزی آتش

  .خشکید خواهند( زا بانت)  کامبیوم رفتن بین از اثر در ختان در شدبا زیاد آن حرارت صورتیکه در و سوزانده

 از بیش مخروطی جنگلهای لذا باشند می االشتعال سریع برگ و شاخه دارای که دهد می رخ درختان از درانواعی غالباً  تاجی سوزیهای آتش

  . دارند قرار تاجی حریق خطر معرض در مخروطی غیر جنگلهای

   :سوزي آتش توسعه عترس در مؤثر عوامل

 مینه به ننماید اثر آن در خارجی مختلف عوامل اگر و یابد می توسعه بروز نقطه از مستدیر شکل به اولیه مراحل در سطحی سوزی آتش

 و خارج دایره شکل از آنرا مدور شکل و داشته سوزی آتش پیشرفت در زیادی تأثیر که است عواملی جمله از د با.  یافت خواهد گسترش ترتیب

 بوده بطئی خیلی سوزی آتش عقب توسعه صورتیکه در راند می پیش به بسرعت خود مسیر در را حریق جبهه و آورده در بیضی بصورت تقریباً 

  .گردد می متوقف و خاموش اصوالً  یا و

  .بنماید جدید رئوس تولید ممکنست باد وزش جهت تغییر با است مرتبط حریق عقب و راس با که سوزی آتش جناحین
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 سپس و جهیده زیادتر یا و کیلومتر نیم حدود در بسوزاند را خود مسیر درختان تاج اینکه بدون دارد امکان باد وزش اثر در تاجی سوزی آتش

  .نماید دیگر درختان تاج سوزاندن به شروع

  .دگرد می مشخص خود نوع هم های سوزی آتش سایر از شدت و توسعه سرعت واسطه به سوزی آتش هر

  :باشد زيرمي بشرح آنها مهمترين و داشته اثر حريق شدت و توسعه در زيادي عوامل -

  سوختنی موادلف . ا

  سوختنی ماده رطوبتب . 

  باد وزشپ . 

  محل طبیعی موانعح . 

  جنگل پوششج . 

  هوا حرارت درجهچ . 

 

   :سوختنی موادالف . 

 نماید حال قطعی نتیجه خود مبارزه از تواند می وقتی نشان آتش.  باشد می حریق معادله رد متغیر ازعوامل یکی جنگل موجوددر سوختنی مواد

 آتش کرد عمل طرقهای و اشتعال قابلیت و بوده آگاه احتراق اصول و قواعد و آنها تغییرات و جنلگی سوختنی مواد طبیعی و کلی وضع از که

  .نماید بینی پیش سوختنی مواد مختلف انواع در را نشان

   :سوختنی ماده پراکندگی و پیوستگی ـ

 سرعت توسعه در که است مهمی عوامل از یکی و دانست بخصوص مساحت در آن تجمع ممکنست را سوختنی ماده پراکندگی و پیوستگی

  . است مؤثر سوزی آتش

   :یکنواخت سوختنی مواد ـ

  . اند شده پراکنده تیکنواخ معین مساحت در که هستند سوختنی موارد کلیه شامل مواد این

   :سوختنی ماده فشردگی بهم ـ

 سطح مرده پوشش در مهمی عوامل و بوده مغییر سوختنی مواد نوع حسب بر حجم واحد در آن ذرات تعداد یا و سوختنی ماده فشردگی بهم

  .باشد می جنگل

 اینصورت غیر در و یابد می ادامه بسرعت تقریباً یابد انجری آنها در هوابتواند و باشد کم آنها فشردگی بهم که سوختنی مواد در سوزی آتش

  . است بطئی خیلی آن سرعت
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 نشده فشرده بهم زیاد زمین روی در برگها مخروطی جنگلهای در مثالً نماید می تغییر درختان نوع حسب بر جنگل مرده پوشش فشردگی بهم

 در برگها مخروطی غیر جنگلهای در صورتیکه در یابد می توسعه سریعتر آن در سطحی حریق نتیجه در و یافته جریان آنها داخل در هوا و

 . بود خواهد بطئی آنها در حریق توسعه هوا جریان عدم بعلت و شده فشرده بهم بیشتر زمین سطح

   :شامل سوختني مواد انواع

  هوایی سوختنی مواد ـ2                             زمینی سوختنی مواد ـ1

 پائین به کمی های شاخه با درختان ها، قلمه و نهال متوسط، اندازه با ها شاخه اغلب، هوایی و زمینی سوختهای میان( : bridge) «پل»

 . باشند می ها درختچه و شده خـــم

   :زمینی سوختنی مواد

  جنگل مرده پوشش یا آلی مواد ـ1

  ها ریشه ـ2

  خشک برگهای ـ3

  علفها ـ4

  خشک چوبهای کوچک قطعات ـ5

  قطور و بزرگ های شاخه و کندهها و ها بنیه گرده ـ6

  کوتاه نهالهای و ها بوته ـ7

 کوتاه نهالهای و ها بوته های تنه و ها ساقه و برگها خشکیدن سبب جنگل سطح در موجود زمینی سوختنی مواد سوزی آتش از حاصله حرارت

 آتش تولید تر مساعد شرایط شدن فراهم صورت در ساعت چند از پس است کنمم نباشد کافی آنها در حریق ایجاد برای صورتیکه در و شده

 .سوزند می بسرعت قبلی شده خشک کوتاه نهالهای و علفها همان مجدد سوزیهای آتش در غالباً  و نماید آنها در سوزی

  :هوایی سوختنی مواد

  درختان وتاجهای ها شاخه ـ1

  خشک های تنه و درختان ـ2

  ها خزه ـ3

  بلند های بوته ـ4
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  :سوختنی مواد تعداد و وضع حسب بر سوزی آتش سرعت

 مرحله سرعت توسعه

حد متوسط سرعت 

 برحسب متردر ساعت

 وضع و مقدار مواد سوختني

 مواد سوختني پراكنده و بطور كلي از تابش نور آفتاب و باد محروم مي باشند.  160 – 90 خیلی بطئی

 بطئی
 

160 – 260 

زيادتر از وضع اول وبندرت تمركز يافته و از نور آفتاب وباد محروم ني زميني مواد سوخت

 مي باشند. خزه نيز ممكنست موجودباشد پرند حريق درتاج درختان محتمل است .

 متوسط 
 

260 – 500  

مواد سوختني زمين زياد فقط در بعضي از قسمتها از نور آفتاب وباد محروم مانده و 

 ا وافتاده و با پوست خشكيده .درختان خشكيده سر پ

 سریع
 

500 – 700  

مواد سوختني زميني سبك در معرض هوا و باد تمركز يافته و درختان خشكيده سر 

 پاافتاده و همچنين مازاد مقطوعات موجود است . 

 خیلی سریع
 

700 - 1300 

دي پوشش زنده جنگل منحصر به علفها و بوته هاي خشكيده بوده و ضمناً مقدار زيا

 وجود مي باشد.مازاد مقطوعات با برگهاي خشكيده در سطح جنگل م

 ستا ممکن مساعد شرایط وجود صورت در و داشته نیز محل طبیعی موانع و جوی عوامل به بستگی مزبور مراحل از یک هر در توسعه سرعت

 .شود انگیز شگفت و زیاد خیلی

  : نسبي رطوبت

 از است عبارت نسبی رطوبت. باشد می نسبی رطوبت دارد زیادی تأثیر خشکی دوران در سوختنی هماد رطوبت در که دیگری مهم جوی عامل

  . نماید اشباع فشار و حرارت درجه همان تحت در را حجم واحد که آبی بخار مقدار به حجم واحد در آب بخار حقیقی مقدار نسبت

 :شود می سیمقت مرحله پنج به سوزاندن وضع برحسب نسبی رطوبت میزان معموالً

 وضع سوزاندن  ميزان رطوبت نسبي

 بطئی درصد 40بیش از 

 متوسط درصد 40در حدود 

 آسان درصد 40تا  26

 خطرناک درصد  26تا  15

 وخیم درصد 15کمتر از 
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 آن مقدار حرارت جهدر کمی بعلت زود صبح در که معنی بدین.  شود می زیاد و کم ای مالحظه قابل میزان به ساعت 24 درهر نسبی رطوبت

 رطوبت شود حاصل هوا رطوبت در تغییری اگر دارد نگاه خود در را رطوبت گرتم هوای باندازه سردنتواند هوای که زمانی تا و شود می زیاد

  .یابد می افزایش حرارت درجه تقلیل یا نسبی

 

   :آن اشتعال قابلیت یا سوختنی ماده رطوبت-ب

 .شوند داده قرار بررسی مورد توأماً  آنها کلیه است بهتر که دارند بستگی و ارتباط بهم بقدری آن موجوددر بترطو با سوختنی ماده نوع و مقدار

  .نماید بروز نمیتواند باشد زیاد خیلی سوختنی ماده رطوبت صورتیکه در دهد نمی رخ سوختنی ماده بدون اینکه بر عالوه سوزی آتش

 .دارد سوختنی ماده برطوبت معکوس بستگی سوزی آتش توسعه سرعت و شدت

 باشد درصد 30 از بیش سوختنی مواد رطوبت گاه هر بطورکلی. باشد می جنگل اشتعال قابلیت معرف و عالمت بهترین سوختنی مواد رطوبت

 درصد سی از ترکم سوختنی مواد رطوبت صورتیکه در و مانده مصون. . . و سیگار ته و مشتعل کبریت اثر از ناشی سوزی آتش از تقریباً  جنگل

 و عوامل تمام برسد آن از کمتر ویا درصد 6 به سوختنی ماده رطوبت اگر و بشوند آنها در سوزی آتش سبب تواند می بیشتری عوامل باشد

  . گردند می آنها در سوزی آتش بروز باعث و بوده خطرناک احتراق منابع

 

   :باد وزش -پ 

 در را سوزان مواد است ممکن و نموده صعود مخصوص وزن کمی بعلت همیشه گرم ایهو زیرا گردد می هوا جریان صعود سبب سوزی آتش

 در سوزی آتش بروز سبب و یافته جریان باال بطرف گرم هوای ناهموار اراضی در.  بنماید جدید سوزیهای آتش تولید و برده بجلو باد وزن اثر

 .شود می تر مرتفع و مجاور نقاط

 افقی طور به را حرارت و رفته باال به عموداً گرم هوای زیرا نماید می پیشرفت بسرعت رود می باال بطرف کوهستان دامنه از که سوزی آتش

  .نماید می زیادتر آنرا شدت و سریعتر را احتراق خود مسیر سوختنی مواد کردن خشک و کردن گرم نتیجه در و ساخته متشعشع

  .یابد می جریان باال بطرف و گرم حرارت اثر در هوا زیرا رود می پیش بطئی خیلی تپه پایین به باال از سوزی آتش

 

  :ميتواند باد. نمايد تغيير حريق حيات دوره طول در ميتواند و ميكند ايفا حريق گسترش در اساسي نقش باد

 .بگذارد تأثیر آن بر یا کرده تعیین را سوزی آتش مسیر -

 .نماید عریتس جدید سوختنی مواد سمت به جلو به رو را شعله حرکت -

 .مینماید خشک حریق پیشرفت با را سوخت و نموده تسریع را رطوبت تبخیر -

 .میکند منتقل و حمل است نشده ور شعله که نواحی به را آنها و کند می بلند هوا در را سوختن حال در مواد و سوزان خاکستر -
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   :هوا حرارت درجه

  .دارد حریق در مستقیمی اثر هوا حرارت هدرج لذا است الزم حرارت احتراق و سوزش برای چون

 معرض در سوختنی مواد تنگ جنگلهای در. نمایند می جذب محیط هوای های توده از انتقال و آفتاب تشعشع اثر در را حرارت سوختنی مواد

  .باشند می بیشتر دارند اررق سایه در یعنی انبوه جنگلهای در که سوختنی مواد از آنها حرارت درجه بالطبع و داشته قرار آفتاب تابش

 بجا لوازم از مواقع بعضی در)  گردیده منعکس باشند می روشن رنگ دارای که زمینهایی از یا و سنگها تخته از ب آفتا حرارت نقاط از بعضی در

  .شود می مجاور سوختنی مواد حرارت درجه افزایش سبب و. . .  (  و فلز ، شیشه مانند مادنده
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 : دوم فصل

 

 جنگل در سوزي آتش هاي علت
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   :جنگل در زيوس آتش هاي علت

 : افتد می اتفاق ها جنگل در سوزی آتش نوع دو کلی طور به

  : طبيعي سوزي آتشالف . 

 :دارد دخالت عامل چند طبیعی سوزی آتش در

  .شود ایجادمی جنگل در صاعقه وسیله به خشک گیاهان گرفتن آتش براثر که سوزی آتش ـ1

 سوختنی مواد گرفتن آتش و خورشید نور شدن منعکس باعث که. . .   و سنگها مانند تیز و صیقلی اجسام وجود علت به که سوزی آتش ـ2

  .گردد می

 آفتاب اشعه تمرکز

 متمرکز کوچکی ناحیه در را نور اشعه میتوانند هستند کننده منعکس عدسی مانند که فلزی اشیاء و دارند لنز یهایویژگ که شکسته های شیشه

 باقیمانده. برساند درخشد می که سوختی به احتراق برای کافی گرمای میتواند شده متمرکز گرمای این. کنند جمع را خورشید گرمای و کنند

 .بماند باقی حریق از پس است ممکن کننده متمرکز شیء

  .شود می ایجاد آتشفشان کوههای از آتش شدن پرت براثر که سوزی آتش ـ3

 

 :(انسان وسيله به) طبيعي غير سوزي آتشب . 

  عمدی سوزی آتش ـ1

  عمدی غیر سوزی آتش ـ2

   :عمدی سوزی آتش

 .زنند می آتش را جنگل از قسمتی ، سازی ساختمان برای یا و برود کشت زیر بیشتری زمین اینکه برای ـ1

 .کند می ایجاد سفری آتش جنگل در ، بروید جنگل در دام چرای برای بیشتری علف اینکه منظور به ـ2

  .زنند می آتش را جنگل لیحم اختالفهای علت به ـ3
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   :عمدی غیر سوزی آتش

 غذا پختن برای آتش کردن روشن ـ1

  نشده خاموش کبریت یا و سیگار ته کردن  پرت ـ2

  جنگل نزدیک زمینهای زراعی های محصول کلش و کاه زدن آتش ـ3

  جنگل در تیراندازی ـ4

 . جنگل به نزدیک های کارخانه شیادودک موتوری نقلیه وسایل و قطارها از جرقه شدن پرت ـ5

 

  : جنگلي درختان نوع

 است درختانی از بیشتر«  برگ سوزنی»  درختان سوزی آتش شدت طورمثال به ، دارد تأثیر سوزی آتش کاهش یا شدت در جنگل درختان نوع

 به ، کنند می استفاده برگ سوزنی یها جنگل در سبز بر آتش منظور به برگ پهن درختان از که است جهت همین به.  دارند پهن برگ که

  . کارند می برگ پهن درختان برگ سوزنی جنگل از قطعاتی اطراف در که طوری

 حريق گسترش چگونگي

 و اخگر باد اثر در و آید می در( رو پیش و ساکن قطب دارای) بیضوی شکل به باد وزش اثر در که است شکل ای دایره و سطحی ابتدا حریق

 سه از یکی به را انتشار شدت. کند می سرایت نیز دیگر مناطق به صدمتری، چند های پرش با مواقعی در حتی و تاج به حریق های شراره

 .نمایند می یگیر اندازه زیر طریق

 .پیماید می ساعت یک طی حریق که مسافتی- 1

 .سوزد می یا سوخته ساعت یک طی جنگل که مساحتی -2

 .معین مدت در حریق دستخوش منطقه محیط طول -3
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 : ومس فصل

 

 سوزي آتش از پيشگيري هاي روش
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  سوزي آتش از پيشگيري هاي روش

 

   :دهنده هشدار تابلوهای ونصب تهیه ـ الف

 قیمناط در و ها جاده کنار در تابلوها  این نصب. دارد توجهی قابل تأثیر سوزی آتش از پیشگیری جهت در دهنده هشدار تابلوهای از استفاده

 می سوزی آتش معاملین با قانونی برخورد ویادآوری شعارها موزون انتخاب و منطقه وضعیت به توجه با گیرد می قرار عموم مورداستفاده که

  . باشد داشته آن بردن بین از و پیشگیری در مؤثری نقش تواند

 از بسیاری تواند می مساجد در سخنرانی انجام همچنین و تمجال و ها روزنامه ، تلوزیون ، رادیو مجله از مختلف طرق از ها اعالمیه پخش

  . دهد قرار خود مخاطب را افراد

  :افراد آموزش ـ ب

 هر تا باشد می امر این در عملی و علمی استانداردهای کلیه رعایت و صحیح آموزش مستلزم ، آتش اطفاء زمینه در آشنا و کارآمد افراد وجود

 در وبتواند  داشته را افراد سایر با همکاری توانایی و بوده آشنا خود0 وظایف به دقیقاً  گردد، می محول وا به که ای وظیفه حسب بر شخص

  .نماید وظیفه مراتع و جنگلها در آتش انواع کردن خاموش به نسبت گروهی و انفرادی بصورت سوزی آتش بروز مواقع

 می رعایت را ایمنی نکات اینکه بر عالوه تا گرفته قرار آموزش مورد یمتقمس غیر و مستقیم بصورت بایستی نیز مردم عموم دیگر سوی از

  . باشند داشته را ضروری اقدامات انجام توانایی سوزی آتش گونه هر با شدن مواجه صورت در ، نمایند

   :کنندگان بازدید استقرار جهت مکانهایی احداث ـ ج

 در اینکه جهت مردم کنترل همچنین و آید می بازدید و تفریح جهت جنگل به که ییها خانواده غذاهای پر و پخت جهت مکانهایی بااحداث

 ترک از قبل مانده باقی آتشهای کردن خاموش جهت الزم آموزش و جنگل خطر پر مناطق به رفتن از ممانعت و نمایند تردد موردنظر مکانهای

 . محل

 ( بُر آتش خطوط احداث)  نفوذی های جاده احداث ـ د

 ، منطقه در سوزی آتش وقوع از قبل که است این باشد می مدنظر سوزی ازآتش پیشگیری در که اهدافی از یکی شد اشاره که رهمانطو

  . باشد مهیا کامالً مهار و کنترل امکان ان بروز صورت در تا شود انجام اقداماتی

  . شود می اقدام بر آتش خطوط ایجاد به نسبت بحرانی مناطق در منظور این برای

  . نماید جلوگیری کامالً دیگر منطقه به منطقه یک از آتش سرایت از که است این بُر آتش خطوط وظیفه

   :آن انواع و بر آتش

 در که برگ پهن درختان از نوارهایی یا و کنند می ایجاد درخت بدون ای جاده یا نوار صورت به ای فاصله ، درختان بین جنگل از منطقه هر در

  .گویند می بر آتش را جاده یا نوار این که. شود می کاشته برگ سوزنی جنگلهای

 . کند می جلوگیری جنگل دیگر های قسمت به آتش پیشروی از بر آتش
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  : بُر آتش انواع

  .کرد ایجاد جنگل در سوزی آتش زمان از قبل باید منطقه وضع به توجه با را آن نوع هر که است نوع چند بر بُر آتش

   :کنند می ایجاد زیر های طریقه به را بر آتش

 ... (و بلوط ، ارغوان ، آیالن ، اقاقیا همانند هایی گونه. )  دارند متمقاو سوزی آتش برابر در که برگ پهن درختان از هایی گونه کاشت ـ1

 های بازدید و افراد انتقال و نقل در تسریع سبب ، جنگل نقاط سایر به آتش سرایت از جلوگیری بر عالوه جاده احداث معموالً  : جاده احداث ـ2

  .شود می جنگل در الزم

 . خشک علفی پوشش از جنگل کف کردن پاک ـ3

  . شود مشخص خاک که طوری به ، جنگل از قسمتی در هرز های علف و گیاهان کندن ـ4

 ، باشد کمتر بر آتش نزدیک درخت بلندترین ارتفاع از نباید بر آتش عرض که است این کرد توجه آن به بر آتش ایجاد هنگام در که ای نکته

 .  کند می سرایت جنگل دیگر قسمتهای به آتش ، اند شده ور شعله که درختانی افتادن اثر بر ، باشد کمتر عرض این اگر زیرا

 

  جنگلداری عملیات(  ه

 و مقطوعات مازاد تقلیل و آوری جمع ، جنگلی های توده در پرورشی عملیات انجام ، مخلوط ناهمسال جنگلهای ایجاد جنگلی مناطق در

 جلوگیری جهت در اقدامات ترین موثر از یکی ، موردنظر مناطق در کشی حصار و قرق بوسیله بیشتر مراقبت و حضور ، پوسیده خشک درختان

  . باشد می بزرگ سوزیهای آتش بروز از

 

  آتش اطفاء جهت الزم وسایل تهیه( ر

.  شود انجام افتد اتفاق ای منطقه هر در سوزی آتش اینکه از قبل بایست می که است اقداماتی جمله از آتش اطفاء جهت الزم وسایل تهیه

 ، پودری و آبی های کننده خاموش مانند پیشرفته وسایل.. . .   غیره و ، کش شن ، کوب آتش ، کلنگ ، بیل مانند ابتدایی وسایل تهیه

 در موثری کمک تواند می باشد یرذپ امکان آنها به سریع دسترسی قابلیت که محلهایی در آنها استقرار همچنین و غیره و دار تانکر خودروهای

 . باشد سوزی آتش سریعتر چه هر اطفاء

  : باشد می زیر شرح به اقداماتی شامل مرحله این و نیست گیری پیش مرحله از مهمتر سوزی آتش ضد اقدامات و عملیات مراحل از هیچیک

 (هوایی –نصب سیستمهای اعالم حریق )زمینی   ز(

سیستم های ماهواره ای می های مخابراتی درون جنگل ها یا با بکارگیری پهپادها و  عالم حریق ثابت بر روی دکلبا استفاده از سیستم های ا

 توان به سرعت از وقوع حریق در مناطق جنگلی مطلع شد و آتش را قبل از گسترش و خارج شدن از توان اطفاء، مهار نمود.
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 احداث جاده های آتش بر سبز)آتش شکن( ی(

کاشت درختان پهن برگ در میان درختان سوزنی می تواند موجب جلوگیری از گسترش سریع حریق در مناطق جنگلی یا پارک های 

ز جمله صمغ کمتر و برگهای ریخته شده بر روی زمین که از تخلخل وصیات ویژه خود ابا دارا بودن خص کوهستانی نماید. چون این درختان

 کمتری برخوردار هستند از حرکت سریع حریق جلوگیری بعمل آورند.

   :شناسی جنگل عملیات صحیح اجرای

 کردن پاک و کردن تنک ، کردن روشن عملیات انجام و مخلوط و ناهمسال هایلگجن ایجاد قبیل از شناسی جنگل صحیح روش بردن بکار با

  .کرد جلوگیری سوزی آتش خطر از حدی تا توان می بیندها گرده خروج و مقطوعات مازاد از جنگل

 و  ارتباط آنکه بر عالوه جنگلی های جاده وایجاد(  است بر آتش بمنزله خود آنها بین مرز که)  بندی قطعه انجام و جنگلداری طرحهای اجرای

  . دارند توجهی شایان اهمیت نیز بر آتش خودبعنوان سازند می ممکن را حریق اصفاء ووسائل رانرگکا سریع انتقال

  : احتیاطی سوزی آتش

 ، مجرب افراد نظر زیر را جنگل تعمداً گاهی ، هرزه گیاهان و خشک علفهای و برگها قبیل از اشتعال موادقابل از جنگل زمین کردن پاک برای

  .میزنند آتش

  .داد انجام باید شود خشک بکلی زمین آنکه از قبل یعنی گرما فصل اوایل در را احتیاطی یسوز آتش

 

  :سوزي آتش از حفاظت در موثر هاي گونه انواع

 

   :ارغوان

 و. بود خواهد برخوردار مطلوبی کیفیت از صحیح آبیاری رژیم و الزم مراقبتهای با که است برگ پهن و ای درختچه های گونه از ارغوان

 محیط زیبایی خودبه زیبای گلهای با تابستان در گروه این زیرا. گردد مبذول بیشتری توجه یجنگلهای  پارک در آن کاشت تداوم به بایستی

  .بود خواهد سوزی آتش مقابل در مانعی دیگر برگ پهن های گونه همچون و افزود خواهند جنگل

 بلوط ، ارغوان ، برگ پهن های گونه زا منظور این به.  است ضروری سرو جنگلکاری دراطراف جاده احداث برو آتش ایجاد رعایت است بدیهی

 ضروری کم بانیام برگ پهن های باگونه سرو های گونه واکاری. گردد می توصیه سوزی آتش از جلوگیری و خاک بهبود برای( عرعر) آیالن ،

  . است

   :بلوط

 گونه سایر و ارغوان و آیالن ، اقاقیا بهمراه بر آتش درختان بعنوان تواند می خورد می چشم به لومیرسی خاک در ضعیف بصورت که بلوط گونه

  . گیرد قرار مورداستفاده نیاز کم های
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 :(عرعر)  آیالن

 محیط و سبز فضای پوشاندن بر عالوه است گسترده پوششی تاج دارای آنکه واسطه به که است الرشدی سریع های گونه از آیالن درخت

 و متوسط کیفیت با 16 و 12 پاسلهای در آیالن گونه.  باشد می مناسب بسیار جنگلکاری برگ سوزنی درختان کنار در بر آتش عنوان به جنگل

  . شوند می دیده شنی خاک با دشتی منطقه در ضعیف
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 : چهارم فصل

 

 جنگل در سوزي آتش انواع با مبارزه راههاي
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 طبيعت در حريق با مقابله مراحل

 می اهمیت حائز بسیار پیشگیرانه های بحث حریق با مقابله راستای در. باشد نمی مناسب طرق به حریق اطفاء شامل صرفا حریق با مقابله

 :است شده بیان ترتیب به که باشد می زیر مورد 5 شامل حریق با مقابله مراحل. باشد

 پیشگیری -1

 آگاهی پیش -2

 کشف -3

 حریق اطفاء -4

 حریق اطفاء از بعد عملیات -5
 

 كشف و پيشگيري آگاهي، پيش جهت الزم اقدامات

 بحرانی و حساس های عرصه شناخت و بررسی •

 شهرستانها و کل ادارات در روزی شبانه های کشیک برقراری •

 .بحرانی زمانهای در مذکور مناطق در هوائی و زمینی مراقبت و گشت تقویت •

 .کننده مشارکت افراد و نفرات به الزم آموزش •

 .الزم آمادگی کسب جهت عملیاتی مانورهای اجرای •

 .حریق سریع کشف جهت ای تصاویرماهواره و آگاهی پیش جهت هواشناسی های داده از استفاده •

 حریق مانیتورینگ و کشف جهت مداربسته های دوربین نصب •

 شده سازماندهی افتخاری محافظین قالب در محلی افراد مشارکت از استفاده •

 .کاشت دست و طبیعی جنگلی مناطق در....  و بهداشتی پرورشی، عملیات اجرای بر، آتش احداث با پیشگیری های برنامه اجرای •

 .بحرانی مواقع در جنگلی مناطق داخل در تردد از ممانعت موارد برخی در حتی و کاهش کنترل، •

 هشدار تابلوهای و پوستر بروشور، توزیع و تهیه جمعی، ارتباط و گروهی های رسانه از مناسب های برنامه پخش با مردم آگاهی افزایش •

 .دهنده

 .آن رعایت بر طرحها مجریان نمودن متعهد و اجرائی طرحهای تهیه دستورالعمل در موجود استانداردهای و ضوابط الحاق •
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 آن از پس عملیات و حریق اطفاء جهت الزم اقدامات

 :گردد می پیشنهاد زیر راهکارهای اطفاء از پس عملیات و حریق اطفاء جهت

 حریق اطفای ستادهای تشکیل •

 نفرات و ادوات سازماندهی •

 سازمانی برون امدادی و عملیاتی مراکز با ارتباط ایجاد •

 فرماندهی ستاد به حوادث دقیق رسانی اطالع •

 اطفاء، مخصوص هواپیماهای مانند آسمان از اطفاء تجهیزات کوب، آتش شامل حریق منطقه به الزم تجهیزات با نفرات اعزام •

  ... و بر آتش ایجاد جهت نیاز مورد تجهیزات

 اعزامی نیروهای از عملیاتی پشتیبانی •

 حریق اطفای عملیات از پس مجدد سوزی آتش بروز عدم و حریق کامل اطفاء از اطمینان •

 حریق بروز عوامل و علل شناسائی •

 حریق منطقه قرق و وارده خسارات ارزیابی •

 حریق از دیده آسیب منطقه در احیائی عملیات اجرای •

  : جنگل در سوزي آتش انواع با مبارزه راههاي

 

   :سطحی سوزی آتش ـ1

 

 به کوبیدن ، خیس های نیگو کمک با نباشد درهم و پر جنگل گیاهی پوشش و آتش وسعت چنانچه ، سطحی سوزی آتش با مبارزه برای

 به رو از که طوری به ، باشد زیاد آتش وسعت اگر اما. کرد خاموش را آتش توان می آب پاشیدن یا و خاک ریختن ، بلند دسته های بیل وسیله

 برای طرف دو از اگر ، سوزی آتش هنگام در.  شود کم آتش وسعت تدریج به تا کرد اقدام دوطرف از است بهتر ، نباشد ممکن آن با مبارزه رو

 نتوان باال راههای با که باشد زیاد ای اندازه به سوزی آتش دامنة اگر ، شود می انجام بهتر ، کردن خاموش کار شود اقدام آتش کردن خاموش

 گرفت را آتش پیشرفت جلو باید بر آتش ایجاد با اینصورت در ، کرد خاموش آنرا
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  )فراز(: تاجی سوزی آتش ـ2

 

 دیگر به آتش سرایت از تا کرد قطع را سوزنی درختان که را منطقه اطرف درختان از تعدادی باید ، هرکاری از قبل تاجی زیسو آتش درهنگام

  . است تر آسان آتش کردن خاموش ترتیب این به و شود جلوگیری درختان

 می آتش وزود دارند برگ سوزنی درختان که را هایی جنگل ابتدا ، رو این از.  کند می پیشروی سریع خیلی تاجی سوزی آتش ، دانست باید

 نوع از بر آتش اگر. کنند می جدا هم از بر آتش های خط وسیله به را قسمتها از یک هر آنگاه. کنند می تقسیم کوچک های قسمت به گیرند

  . شود ایجاد جنگل های قسمت و شآت بین مناسب فاصله تا کنند می قطع دارند قرار آتش سمت در که را درختهایی ، باشد برگ پهن درختان

 

   :ای تنه سوزی آتش ـ3

 

 

 تنه به آتش چنانچه.  شود خاموش آتش تا کرد پر خاک رااز درختان تنة سوراخ باید ، بگیرند آتش توخالی و پوسیده و خشک درختان تنه اگر

 به تا کنیم خاموش را آتش نشانی آتش باوسایل گاه آن . ببریم بین از را اطراف گیاهان باید ابتدا درخت قطع از قبل ، باشد رسیده درختان

 .نکند سرایت دیگر جاهای

 

 

 )زیرسطحی( :  زیرزمینی سوزی آتش ـ4

 

 

 از ، برسد خاک به آن کف که باشد ای اندازه به گودال این عمق چنانچه ، کنند حفر گودالی یا خندق زیرزمینی آتش حرکت راه سر در اگر

  .شود می جلوگیری زیرزمینی آتش پیشروی

  : متقابل سوزی آتش

 دور نقاط به آتش سرایت از تا زنند می آتش مجرب افراد نظر زیر جلو جبهه در را جنگل از قسمتی آتش پیشرفت از جلوگیری برای گاهی

  .کند جلوگیری وسیع سطح و دست
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  : سوزي آتش از بعد فوظاي

 می سوختن حال در هنوز که را درختی هر ، آمده بعمل بازدید شده سوخته که قسمتهائی از الزمست شد مهار جنگل سوزی آتش آنکه از پس

 باشد می سوختن درحال همچنان که را برگی و شاخ و درختان های کنده و ها بینه گرده.  کرد قطع را آنها لزوم صورت ودر نمود خاموش باشد

 (    حریق از بعد گیری لکه. ) کرد خاموش باید

 حریق اطفاء جهت نیاز مورد پیشگیرانه مطالعات

 سوابق و منطقه سینوپتیک های ایستگاه از دهساله هواشناسی آمار ها، عرصه در ساکن موقعیتهای با ارتباط در آمار و اطالعات آوری جمع .1

 سوزی آتش

 میدانی مطالعات .2

 (مساحت و عوارض محدوده)  طرح جغرافیایی محدوده تعیین .3

 تعداد، سال، مختلف های ماه طی رطوبت میزان جوی، نزوالت پراکندگی و میزان جوی، نوسانات آمار و اطالعات شامل، هواشناسی مطالعه .4

 منطقه در فصلی و دایمی بادهای جهت و سرعت مدت،

 احیایی مناطق و بیابان مرتع، جنگل، عرصه، در حریق به حساس گیاهان ساختن مشخص و گیاهی پوشش شناسایی .5

 فعالیت دیگر و کارگری باغداری، دامداری، کشاورزی، طریق از خانوارها درآمد محل بیشترین و کار و کسب شامل اجتمایی ساختار بررسی .6

 .ها

 حریق وقوع نظر از پذیر آسیب و حساس مناطق به دسترسی راههای تعیین .7

 غیر یا عمدی مانند حریق وقوع علل تعیین طرح، عرصه در حریق تاریخچه و سوابق شامل گذشته سال ده طی حریق وضعیت بررسی .8

 اشکال تعیین سوزی، آتش به مستعد و حساس مناطق تعیین منطقه، در حریق توسعه و بروز در موثر عوامل منطقه، در طبیعی عوامل و عمدی

 طعمه یکبار از بیش گذشته دهسال طی که مناطقی تعیین ساله، ده دوره یک طی حریق مساحت و تعداد ،( تاجی ، ای تنه ، سطحی)  حریق

 ... و محیطی زیست ، اکولوژیکی ، اقتصادی وارده خسارت برآورد اند، شده حریق

 گیری نتیجه .9

 حریق، اطفای های روش تعیین حریق، کشف های روش تعیین حریق، از پیشگیری های روش تعیین شامل طرح اجرای روش تدوین .10

 ... و حریق اطفای از بعد عملیات نوع تعیین
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 : پنجم فصل

 

 آب نمودن رله و انتقال و ونقل حمل
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 آب نمودن رله و انتقال و ونقل حمل

 و پمپها قدرت باید آب رله در.  گیرد می صورت آب رله بوسیله امر این که باشد می موردنیاز آب تأمین مهم مسئله جنگل های حریق در

  . شود گرفته نظر در آب تانکر منبع ظرفیت میزان

   :آب رله

 آبدهی محاسبات انجام چگونگی و پمپها شناخت نیز و آب نقل و محل منظور به قبلی طراحی و تشخیص ، آب منابع شناسایی به توجه با

 روشهای)  رله روش به را آب باشد وجودنداشته آب کننده تامین منابع حادثه یا و حریق محل نزدیکی در چنانچه. . .  و معادل قطرهای و نازلها

  .باشد می تجهیزات حداقل با ممکنه بازدهی رله انجام از هدف ، داده انتقال حادثه یا حریق محل به دور مسافت از(  ذیل جودوم

 

   :رله انواع

 

 OPEN CIRCUIT RELOY       باز مدار رله ـ1

 CLOSED CIRCUIT RELOPY      بسته مدار رله ـ2

 SHUTTLE RELOY   برگشتی و رفت رله ـ3

 

   :باز مدار رله -1

 آب و آبگیری پمپ توسط مزبور حوضچه از نشانی آتش واتومبیلهای منتقل ای حوضچه داخل به قوی پمپ یک توسط آب منبع از باز رله رد

  . نمایند می منتقل حریق محل به را

  . هستند پمپها قویترین اول پمپ رله دراین

 

  : بسته مدار رله -2

 رله در.  نمایند می استفاده بسته مدار رله از باشد نمی زیاد حریق محل تا آب منبع فاصله نیز و وجودداشته جمعیت دحامزا که حریقهایی رد

  . الزامیست زیر نکات به توجه بسته مدار

 می آب منبع از آب نکشید صرف اول پمپ فشار از مقداری زیرا.  باشد می بعدی پمپهای بین فاصله از کمتر بند دو ودوم اول پمپ فاصله ـ1

  . شود

  . شود کمتر اتسمفر 2 از نباید پمپ داخل آب ورودی فشار اول پمپ در ـ2
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  . کرد رعایت پمپها همه در را ( duty point ) فشار نقطه باید ها پمپ خروجیهای در ـ3

 محض به و شود خارج آن هوا که باشد زاب ها خروجی از یکی پمپ به آب ورود هنگام در است بهتر پمپ هوای خروج جهت سری رله در ـ4

  .شود باز بعدی پمپ به مربوط خروجی و بسته مزبور خروجی آن از آب خروج

  . گیرد قرار  (base pump) آبگیری جهت اول در باال بازدهی با پمپ سالمترین سری رله در ـ5

 

  duty point معلوم حد یا پمپ مطلوب نقطه

 ، R280 برای و است فشار بار 8 ، 4800 زیگلر یا ، R165 های پمپ جهت مثال برای که پمپ آبدهی حد ینباالتر جهت فشار مناسبترین

R600 است فشار بار 10 6500 گودایوا و .  

  : برگشتي و رفت رله -3

 به توجه برگشت و رفت فهرل در.  شود می استفاده برگشت و رفت رله از باشد می زیاد حریق محل از آبگیری منابع از فاصله که حریقهایی رد

 : الزامیست زیر نکات

 آبرسانی آن به برگشتی و رفت صورت به پمپها بقیه و شود می درگیر حریق محل در آب منبع بودن حجیم و باال بازدهی با پمپ سالمترین ـ1

  .نمایند می

 یک در خودرا منابع آب نشانی آتش تانکردار هایخودرو که صورت بدین کرد عمل نیز ترمینال صورت به توان می برگشتی و رفت رله در ـ2

 گردد می ستفاده ا حریق محل در درگیر تانکردار خودرو به آبدهی جهت اتومبیل آن از و کرده تخلیه آب مخزن نظر از باال گنجایش با خودرو

  .باشد می مشخص شکل در که

 فشار زیرا شود استفاده خرطومی لوله از است بهتر حریق محل در درگیر تانکردار خودرو جهت است پمپ فاقد که ازتانکر آبگیری صورت در ـ3

  . شود می جمع نواری لوله و است اتمسفر 2 از کمتر پمپ ورودی در

  .گردد استفاده پمپ اینچ 4 ورودی به راهی دو از درگیر پمپ به آبدهی جهت ـ4

 شوند داده عبور خیابان جدول کنار از آب انتقال های لوله و گیرند قرار خیابان سمت یک در نشانی آتش خودروهای است بهتر سری رله در ـ5

  . شود جلوگیری ها لوله روی از عبوری خودروهای تردد از ثانیاً و باز عبوری خودروهای تردد جهت مسیر اوالً تا

 .است کمتر اینچ 5/2 لوله در استهالک زیرا گردد استفاده اینچ 5/1 جای به اینچ 5/2 های لوله از آبرسانی موارد تمامی در است بهتر ـ6
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 ششم: فصل

 

 منابع طبيعي آتش سوزي  اثرات مخرب
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 (Environment Effeets) محیطی اثرات

 غییراتت به نسبت تواندمی حریق زمان و حریق هایتکنیک. دارد اثر هوا و آب خاک، وحشی، طبیعت گیاهی، زندگی روی بر چگونه حریق

 .باشد متفاوت حریق اثرات

 گیاهی زندگی روی بر تاثیر

 رخ حریق چگونه دارد این به بستگی امر این و ببرد بین از را آنها یا و زده صدمه گیاهان تمام یا و گیاهان از بخشی به است ممکن حریق

 و حساسیت در ساقه قطعه و پوسته ضخامت قبیل از گیاهان مشخصات آن بر عالوه. دارند تماس باال دماهای با گیاهان مدت چه و دهدمی

 و بوده خوبی عایق کاج درختان پوست. روندمی بین از آنها بزرگتر نوع از راحتتر نوع هر از کوچک درختان. مؤثرند حریق ایجاد استعداد

    .باشندمی چوبها سخت پوست از ترضخیم

 خاک بر تأثیر

 آب بر تاثیر

 هوا بر تاثیر

 زیاد ایناحیه مشکالت. یافت خواهد تغییر هوا کیفیت شود حریق دچار ـ منطقه یک در ـ زمین سطح از زیادی مقدار روز یک در که زمانی

  .شوندمی حادتر گیرد،می صورت کوتاه زمان یک در و منطقه یک در که بسیاری حریقهای بدلیل اغلب و بوده

 گازهای شامل اشتعال محصوالت دیگر. باشدمی شده مصرف سوخت از قطعاتی و مایع قطرات و خاکستر ریز ذرات شامل حریق محصوالت

 . است نیتروژن اکسیدهای کمی مقدار و هیدروکربنها کربن، اکسید دی کربن، مونوکسید قبیل از رویت قابل غیر

 انسان سالمتی و رفاه بر تاثیر

 باالی غلظتهای معرض در که حریق کننده کنترل افراد. باشد داشته افراد سالمتی روی بر مدتی بلند یا و مدت کوتاه منفی اثرات تواندمی دود

 باالی غلظتهای با مداوم تماسهای شرایط، بعضی تحت. برندمی رنج تنفسی تمسیس تحریک و چشمی هایناراحتی از گیرندمی قرار دود

 . گردد افراد تشخیص قدرت و هوشیاری تضعیف باعث تواند می احتراق مناطق در کربن منوکسید

 اثر در راشها این که صورتی در. کند پوستی راشهای ایجاد تواند می آنها از ناشی دود سوزند،می سمی پیچک قبیل از مضر گیاهان که زمانی

 سیستم شدن متاثر دود، این استنشاق ضمن در. داشت خواهند بدن در تری وسیع گستردگی باشند شده ایجاد گیاهان این با مستقیم تماس

 .داشت خواهد بدنبال نیز را تنفسی

 وحش حیات بر تأثیر

حیوانات در بین  تاریوگرف دارند دنبال به نیز را آنها بردن بین از امکان و پستانداران یا و خزندگان پرندگان، النة تخریب چون مضری اثرات

 شعله های آتش وجود دارد.
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 :هفتم فصل

 

 منابع طبيعي سوزي آتش از پيشگيري جهت ایمني توصيه
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 یمنابع طبیع در سوزی آتش از پیشگیری جهت ایمنی توصیه

  .ننمایید روشن آتش طبیعت در عنوان هیچ به اضطراری، و نیاز های زمان از غیر به گردد می توصیه-1

 . ننمایید رها طبیعت در وجه هیچ به را خود روشن سیگار ته-2

 در ها شیشه این کنیدن رها طبیعت در را...  و شکسته بشقاب نوشابه، ی شیشه مانند ای شیشه ظروف عنوان هیچ به-3

 و کرده متمرکز خاص نقطه یک روی بر را آفتاب پرتوهای و کرده عمل بین ذره مانند آنها، سطح به آفتاب تابش هنگام

  .شد خواهد نقاط سایر به سرایت نهایت در و قسمت آن گرفتن آتش وجبم

 سرعت به و کرده عمل فتیله مانند خشک های علف. بپرهیزید شدت به خشک های علف میان در آتش کردن روشن از-4

 ضایعات و کخش علف نوع هر از عاری متر 10 شعاع تا حداقل آتش برپایی محل. نماید می منتقل نقاط سایر به را آتش

 .باشد درختان چوب

 روشن آتش دارد، شدت باد وزش که روزهایی در نمایید سعی و نموده دقت باد وزش جهت به حتما آتش نمودن روشن در-5

 آتش روی روی بر زا اشتعال مواد سایر و زیاد چوب ریختن از ندارید، نیاز زیادی ی شعله به که صورتی در همچنین. ننمایید

 .نمایید خودداری جدا

 بنزین به شما دست است ممکن. ننمایید استفاده خطرناک مواد سایر و بنزین از عنوان هیچ به آتش، نمودن روشن جهت-6

 تکان را خود دستان سراسیمه صورت به شما و گردد حریق دچار شما دستان کبریت، کردن روشن از پس و باشد شده آغشته

 .شوید آن گرفتن آتش و طبیعت روی بر بنزین پاشش موجب و داده

 روشن از قبل باشید داشته نظر در. باشید داشته خود همراه به را آتش کننده خاموش وسایل حتما آتش، برپایی محل در-7

 و مهار درخصوص...(  و کافی خاک خاک، ریختن جهت بیلچه کافی، آب مانند) الزم امکانات آیا بپرسید خود از آتش، نمودن

 دارید؟ خود کنار رد را آتش کنترل

 در. نمایید استفاده ها مکان این در( باربیکیوها و ها منقل) منصوب وسایل از طبیعت، در پز و پخت برای گردد می توصیه-8

 مستقیم سطح روی بر آتش کردن درست از و نمایید استفاده زغال کردن درست جهت سیار های منقل در اینصورت غیر

 .بپرهیزید زمین

 کافی آب از. باشید داشته اطمینان کامل بطور آتش بودن خاموش از اید، نموده روشن آتش که محلی از روجخ هنگام-9

 های مکان در را آتش به مربوط ضایعات آتش، بودن خاموش از اطمینان از پس. نمایید استفاده آتش نمودن خاموش جهت

 .دهید قرار ضایعات و ها زباله آوری جمع مخصوص

 .فرمایید حاصل تماس 125 شماره به ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان با سوزی آتش ی مشاهده از پس رکا اولین -10


