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 مقدمه

ای در محیط زیست و طبیعت های گسترده سوزیمصادف با وقوع آتش معموال اواخر بهار و فصل تابستان در بسیاری از نقاط جهان  

کند. در بسیاری از موارد  ها را درگیر خود می ها و در برخی موارد خاص تاالب ها، دشت ها عمدتا در جنگلسوزیاست. این آتش 

مد یا از روی سهو آتش روشن کرده های گسترده هستند. برای مثال فرد یا افرادی به عسوزی آتشعوامل انسانی عامل بروز این 

شوند. از  های گسترده میسوزی ساز بروز آتشهای خشک زمینه یا آن را در طبیعت رها کرده یا با انداختن فیلتر سیگار در علف 

ها به  بطری تواند با توجه به زاویه آفتاب و نوع قرار گرفتن ای نیز میهای شیشه هایی مانند بطری سوی دیگر گاهی رها کردن زباله 

زدن بقایای محصول خود در  سوزی شوند. در برخی موارد نیز کشاورزان با آتش بین عمل کرده و باعث بروز آتش صورت ذره 

سوزی در محیط زیست ساز بروز آتش توانند زمینه شود می های کشاورزی که با اهداف مختلفی از جمله تقویت خاک انجام می زمین

   .شوند 

میزان بارش ها و نزوالت آسمانی فرا تر از حد نرمال بود    99-98ز این قاعده مستثنی نمی باشند. در سال زراعی  باغات شیراز نیز ا

و بالطبع موجب رشد فزاینده فضای سبز و علف های هرز خواهد شد. از این رو نگرانی هایی در خصوص وقوع حریق در این 

ر وجود خواهد داشت. در این طرح سعی خواهد شد با استفاده از  باغات و گسترش آن به علت افزایش حجم ضایعات آتش گی

 یک برنامه ی زمان بندی شده به پیشگیری از وقوع حریق در باغات سطح شهر و همچنین چگونگی راههای اطفاء آن پرداخت.

 سوزی در باغات های مهار آتشموانع و دشواری

ها رخ داده و امکان دسترسی به محل  ها و جادهدر مناطقی دور از راه ها سوزی دشوار بودن دسترسی: در بیشتر مواقع این آتش 

سوزی دشوار است. همچنین به دلیل عدم حضور خودروهای اطفایی تا نزدیکی محل وقوع حریق، عملیات آبرسانی به محل آتش 

 وقوع حریق امری مشکل به شمار می آید. 

ها در نشان تواند به آتش باد، سرعت و جهت آن بسیار مهم بوده و می  سوزی در باغات، نوع وزشوزش باد: در هنگام وقوع آتش 

سوزی و افزایش  سوزی کمک کرده یا بالعکس شرایط را وخیم و دشوار کند. وزش باد معموال باعث گسترش آتش مهار آتش 

سوزی خود باعث  تش ترین مشکالت پیش رو در هنگام مهار آتش در باغات است. از سوی دیگر آشدت آن شده و یکی از مهم 

 شود. افزایش فشار در ارتفاعات فوقانی منطقه شده و همزمان با کاهش میزان رطوبت محیط، سبب وزش باد می

شود دمای  دهد که این موضوع سبب میسوزی در باغات معموال با ابعادی بسیار بزرگ رخ میحرارت زیاد و خشکی هوا: آتش 

تر شدن محیط شویم که این موضوع ی پیدا کرده و با کاهش رطوبت شاهد خشکسوزی افزایش زیادمحیط اطراف محل آتش 

 نشانی و نیروی انسانی توانایی نزدیک شدن به آتش را نداشته باشند. شود تجهیزات آتش سبب می
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ش  سوزی، کاهش سطح اکسیژن در محیط و افزای نشانان برای مهار آتش دود و آلودگی: یکی دیگر از مشکالت پیش روی آتش 

نشانان را با مشکل رو به رو و در مهار آتش اختالل ایجاد  تواند تنفس آتش دودهای سمی و آلودگی در محل است. این موضوع می

 .کند

های رخ داده در باغات معموال در محلی دور از هیدرانت های آب سوزیکمبود امکانات: با توجه به این موضوع که معموال آتش

دهند، امکانات محلی برای مبارزه با آتش محدود بوده و این امر عملیات نشانی و مراکز اصلی رخ میشهری ، ایستگاههای آتش 

 اطفاء حریق را سخت تر می نماید. 

 علل وقوع حریق در طبیعت 

ی یا  پذیر در نواحی روستایای با گیاهان اشتعال ناپذیر است که در منطقه سوزی کنترل سوزی در باغات و مراتع یک نوع آتش آتش 

ها از نظر گستردگی، سرعت گسترش از منشأ، سوزی دهد. این نوع آتش سوزی با دیگر انواع آتش در طبیعت وحش روی می

ناپذیر تفاوت  ها و دیگر نقاط اشتعال ها، رودخانه پتانسیل تغییر جهت ناگهانی و توانایی جهیدن از میان فضاهای خالی مانند جاده

پذیر های فیزیکی آن مانند سرعت پراکندگی، وجود مواد اشتعال سوزی، ویژگیت از نظر علت آتش سوزی مراتع و باغادارد. آتش 

 شوند. وهوا بر آتش توصیف میو تأثیر آب

 به طور کلی علل وقوع حریق شامل دو دسته می باشد: 

 عامل انسانی -1

 عامل طبیعی  -2

 عامل انسانی خود نیز به دو دسته ی زیر تقسیم می شود: 

 عمدی  -1

 زی توسط دامداران ساکن مراتع جهت توسعه چراگاه آتش سو

 آتش سوزی توسط روستاییان مجاور توسط مزارع 

 اتش سوزی های ناشی از اختالفات قومی و عشیره ای

 اختالفات ناشی از اجرای طرح های مختلف بدون توجه به حقوق عرفی ساکنین 

 مزارعبی توجهی زارعین و کشاورزان در آتش زدن پسماندهای  

 آتش سوزی های ناشی از اختالفات افراد با ارگان های مربوط به منابع طبیعی 
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 غیرعمدی  -2

بی مباالتی رهگذران، چوپانان، شکارچیان، اطفال و ... شامل پرت کردن ته سیگار روشن، رها کردن شیشه های شکسته شده در 

 طبیعت و ...

 کوره های زغال رها شده 

 عمرانی  آتش سوزی بر اثر عملیات های

 انواع شکل های آتش سوزی 

 آتش سوزی ها در باغات و مراتع معموال به چهار شکل زیر تقسیم می شود: 

آتش سوزی سطحی براثر آتش گرفتن علوفه ، برگها و سرشاخه های خشک و مازاد مقطوعات افتاده در سطحی:  -1

سطحی، همچنین از بین رفتن نهالها،  سطح جنگل یا مراتع، حادث گردیده و سبب از بین رفتن علوفه و پوشش 

سوختن درختان جوان و آسیب دیدن کنده درختان مسن میشود . آتش سوزی های سطحی گاهی اوقات که شرایط 

 مساعد باشد به سرعت توسعه یافته و به آتش سوزی تنه ای و تاجی تبدیل گشته و به درختان صدمه فراوان میرساند.

اثر صاعقه یا روشن نمودن آتش در تنه توخالی درختان خشک و سرپا سرایت میکند. این نوع آتش سوزی در  تنه ای:   -2

درختان خشک و کهنسال بلوط بیشتر از سایر گونه ها در معرض خطر این نوع حریق قرار داشته ، و شاخه و قسمتهای 

 مشتعل درخت در مناطق شیبدار پخش گشته و کانونهای جدید آتش سوزی را بوجود می آورند.

این نوع آتش سوزی در تاج درختان و بیشتر در انواع سوزنی برگان و از پهن برگان در اکالیپتوس که دارای اجی: ت -3

اسانس و رزین های قابل اشتعال شدید هستند، مستقر شده، به سرعت پیشروی می نماید. آتش سوزی تاجی در 

عالوه بر داشتن مواد قابل اشتعال ، نوع  مناطقی که آب و هوای گرم و خشک دارند و به درختان سوزنی برگ که

برگها و طرز قرار گرفتن آنها طوری است که هوا در آنها بهتر جریان می یابد ، خسارات فراوانی وارد ساخته و مبارزه 

 .با آن نیز مشکل تر است 

رای رگه های این نوع آتش سوزی معموال بدون شعله و دود است و در داخل خاک و زمینهائی که دازیرزمینی :   -4

ذغال سنگ ، توده های متراکم متشکل از چمن های خشک، ریشه خشک درختان و خاکبرگ هستند حادث گشته و 

ممکن است روزها و هفته ها بدو اینکه عالئم آن مشاهده شود دوام و قوام یابد. آتش سوزیهای زیرزمینی بصورت 

بیرون از زمین راه یافته و به آتش سوزیهای دیگر  بطنی پیشرفت نموده و گاهی از طریق ریشه و کنده درخت به

 .تبدیل میگردند 
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 چگونگی گسترش حریق 

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

صدمتری، به مناطق دیگر نیز سرایت می کند. شدت اثر باد اخگر و شراره های حریق به تاج و حتی در مواقعی با پرش های چند  

 .انتشار را به یکی از سه طریق زیر اندازه گیری می نمایند 

 .مسافتی که حریق طی یک ساعت می پیماید  -1

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

 طول محیط منطقه دستخوش حریق در مدت معین. -3

 حریق گذار در بروز و شدت عوامل اثر

 بطور کلی عوامل اصلی تاثیر گذار در بروز و شدت حریق شامل چهار مورد زیر می باشد: 

 نوع پوشش گیاهی -1

 وضعیت پستی و بلندی منطقه  -2

 زمان آتش سوزی  -3

 عوامل جوی  -4

ی  درجه سانت 25درصد (، دمای هوا )بیشتر از   40همچنین عوامل جوی اثرگذار بر روی حریق شامل رطوبت نسبی هوا ) کمتر از 

کیلومتر در ساعت( می باشند. با   20گراد(، ناپایداری های جوی، نوع و سرعت باد که مخرب ترین آن باد فون است ) بیشتر از 

 توجه به بررسی ها، رطوبت نسبی بیشترین همبستگی با وقوع حریق دارد.
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 مراحل مقابله با حریق در باغات و مراتع 

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

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

 پیشگیری -1

 پیش آگاهی  -2

 کشف -3

 اطفاء حریق -4

 عملیات بعد از اطفاء حریق  -5

 

 پیشگیری از حریق باغات و مراتعبرنامه زمان بندی شده طرح 

مقابله با حریق در  جهت پیشگیری از حریق باغات نیاز به یک برنامه ریزی دقیق جهت انجام داد پنج مرحله ذکر شده در قسمت 

 باغات و مراتع می باشد که بدین صورت پیشنهاد می گردد:

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  نام مرحله 

 20/03/99 20/02/99 پیش آگاهی 

 31/06/99 20/02/99 پیشگیری

 - در زمان حریق  کشف

 - - اطفاء حریق

 - پس از وقوع حریق های احتمالی عملیات پس از اطفاء حریق 

 

 

 الف ( اقدامات الزم جهت پیش آگاهی، پیشگیری و كشف 

ایستگاه ها و ارسال گزارش به معاونت . بررسی و شناخت عرصه های حساس و بحرانی توسط نیروهای عملیاتی شاغل در 1

 تا آخر فصل تابستان. 20/02/99ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 
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. برقراری کشیک های شبانه روزی در میان باغات و مراتع توسط نیروهای عملیاتی مناطق و حوزه های مرتبط شهرداری به  2

 20/02/99تشخیص معاونت محترم اجرایی از تاریخ 

. تقویت گشت و مراقبت زمینی و هوائی در مناطق مذکور در زمانهای بحرانی توسط نیروهای عملیاتی سازمان و آشنا شدن با  3

 .01/03/99گذرها و راههای موجود در میان باغات جهت دسترسی عملیاتی در زمان حادثه از تاریخ 

ن، نیروهای اجرایی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، . آموزش الزم به نفرات و افراد مشارکت کننده شامل باغدارا4

 20/02/99نیروهای اجرایی مناطق توسط واحد آموزش سازمان از تاریخ 

با حضور نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی،   01/03/99. اجرای مانورهای عملیاتی جهت کسب آمادگی الزم از تاریخ 5

 ما منظر فضای سبز شهری، مدیریت پسماند و ستاد باغات. نیروهای اجرایی مناطق دخیل، سازمان سی

 .. استفاده از داده های هواشناسی جهت پیش آگاهی و تصاویر پهبادی جهت کشف سریع حریق 6

 . نصب دوربین های مداربسته جهت کشف و مانیتورینگ حریق.7

سازماندهی شده توسط نیروهای اتش نشانان داوطلب از تاریخ . استفاده از مشارکت افراد محلی در قالب محافظین افتخاری 8

01/03/99. 

. اجرای برنامه های پیشگیری با احداث آتش بر، نصب تجهیزات مربوط به اطفاء حریق و .... در مناطق باغی و مراتع طبیعی و 9

شهری، سازمان مدیریت پسماند و  دست کاشت پس از برگزاری جلسه با معاونین اجرایی مناطق، سازمان سیما منظر فضای سبز

 .01/03/99ستاد باغات قصردشت از تاریخ 

 . کنترل، کاهش و حتی در برخی موارد ممانعت از تردد در داخل مناطق جنگلی در مواقع بحرانی. 10

پوستر و  . افزایش آگاهی مردم با پخش برنامه های مناسب از رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، تهیه و توزیع بروشور،11

 .20/02/99تابلوهای هشدار دهنده توسط روابط عمومی سازمان اتش نشانی و واحد آموزش از تاریخ 

 . الحاق ضوابط و استانداردهای موجود در دستورالعمل تهیه طرحهای اجرائی و متعهد نمودن مجریان طرحها بر رعایت آن. 12

طق، سازمان سیما منظر فضای سبز شهری، سازمان مدیریت پسماند و  . برگزاری جلسه توجیهی و معرفی طرح با نیروهای منا13

 صبح سالن جلسات سازمان.  10ساعت  28/02/99ستاد باغات قصردشت در تاریخ 
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 ب( اقدامات الزم جهت اطفاء حریق و عملیات پس از آن

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

دهای اطفای حریق شامل نیروهای سازمان آتش نشانی، شهرداری های مناطق، سازمان فضای سبز و ستاد  تشکیل ستا 1

 01/03/99باغات از تاریخ 

 01/03/99سازماندهی ادوات و نفرات توسط معاونت عملیات سازمان آتش نشانی از تاریخ  2

 ع طبیعی، مراتع، جهاد کشاورزی و ... ایجاد ارتباط با مراکز عملیاتی و امدادی برون سازمانی نظیر مناب 3

 اطالع رسانی دقیق حوادث به ستاد فرماندهی. 4

  ... اعزام نفرات با تجهیزات الزم به منطقه حریق شامل آتش کوب، تجهیزات مورد نیاز جهت ایجاد آتش بر و 5

 پشتیبانی عملیاتی از نیروهای اعزامی  6

 بروز آتش سوزی مجدد پس از عملیات اطفای حریقاطمینان از اطفاء کامل حریق و عدم  7

 شناسائی علل و عوامل بروز حریق 8

 ارزیابی خسارات وارده و قرق منطقه حریق 9

 اجرای عملیات احیائی در منطقه آسیب دیده از حریق  10

 ج ( مطالعات پیشگیرانه مورد نیاز جهت اطفاء حریق 

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

 .20/03/99تا    20/02/99منطقه و سوابق آتش سوزی توسط واحد ایمنی و پیشگیری با همکاری نیروهای عملیاتی از تاریخ  

 .20/03/99تا  20/02/99مطالعات میدانی توسط واحد ایمنی و پیشگیری از تاریخ   .2

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

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

 مختلف سال، تعداد، مدت، سرعت و جهت بادهای دایمی و فصلی در منطقه توسط واحد ایمنی و پیشگیری.
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ی و مشخص ساختن گیاهان حساس به حریق در عرصه، جنگل، مرتع، بیابان و مناطق احیایی توسط  شناسایی پوشش گیاه  .5

 واحد ایمنی و پیشگیری.

بررسی ساختار اجتماعی شامل کسب و کار و بیشترین محل درآمد خانوارها از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری،   .6

 کارگری و دیگر فعالیت ها.

 .20/02/99طق حساس و آسیب پذیر از نظر وقوع حریق توسط نیروهای عملیاتی از تاریخ تعیین راههای دسترسی به منا  .7

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

، تعیین مناطق حساس و عمدی یا غیر عمدی و عوامل طبیعی در منطقه، عوامل موثر در بروز و توسعه حریق در منطقه

(، تعداد و مساحت حریق طی یک دوره ده ساله،   مستعد به آتش سوزی، تعیین اشکال حریق ) سطحی ، تنه ای ، تاجی

تعیین مناطقی که طی دهسال گذشته بیش از یکبار طعمه حریق شده اند، برآورد خسارت وارده اقتصادی ، اکولوژیکی ، 

 زیست محیطی و ...

 گیری سنتز و نتیجه  .9

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

 روش های اطفای حریق، تعیین نوع عملیات بعد از اطفای حریق و ...
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 تقویم زمان بندی اقدامات به صورت خالصه 

 تاریخ اتمام  تاریخ شروع  نام اقدام  1

 31/06/99 20/02/99 1الف  2

 31/06/99 20/02/99 2الف  3

 31/06/99 01/03/99 3الف  4

 31/03/99 20/02/99 4الف  5

 31/03/99  01/03/99 5الف  6

 31/03/99 01/03/99 8الف  7

 31/06/99 01/03/99 9الف  8

 31/06/99 20/02/99 11الف  9

 - 22/02/99 13الف  10

 - 01/03/99 1ب  11

 - 01/03/99 2 ب 12

 20/03/99 20/02/99 1ج  13

 20/03/99 20/02/99 2ج  14

 - 20/02/99 7ج  15

 الزم به ذکر است مسئولیت پیگیری جهت اجرای برنامه های فوق بر عهده واحد برنامه ریزی سازمان می باشد. 

 توصیه ایمنی جهت پیشگیری از آتش سوزی در باغات و مراتع 

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

ته سیگار روشن خود را به هیچ وجه در طبیعت رها ننمایید. ابتدا از خاموش بودن آن اطمینان کسب کرده و آن را در  -2

 میان زباله ها رها نمایید. 

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

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

 ر نقاط خواهد شد.  موجب آتش گرفتن آن قسمت و در نهایت سرایت به سای
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از روشن کردن آتش در میان علف های خشک به شدت بپرهیزید. علف های خشک مانند فتیله عمل کرده و به سرعت  -4

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

 ضایعات چوب درختان باشد.

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

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

 روی روی آتش جدا خودداری نمایید. 

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

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

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

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

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

 مهار و کنترل آتش را در کنار خود دارید؟ 

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

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

 مستقیم زمین بپرهیزید. 

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

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

 های مخصوص جمع آوری زباله ها و ضایعات قرار دهید.

تماس حاصل  125ه اولین کار پس از مشاهده ی آتش سوزی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شمار  -10

 فرمایید. 

 

 

 

 

 

 


