
 
 

 

   1400ماه   اسفند  21 
2022    12  March    

 1443 شعباى 9

ند
دا

ن ب
شا

ش ن
آت

ک 
د ی

بای
ه 

نچ
آ

 
ار

شم
   ه

10
0

 

 

 علت یابی حریق 

 ٍع ٍ ًجا شراز آتش آست کِ اي اهٌطقِ زى تش سَى آکاًَزى شرٍع هیشَد. تش سَى آسی کاًَعلت یابی حریق با برر

 ابتذا بصَرت فْرست ٍ سپس بِ شرح ٍ فاکتَر ّایی کِ بوٌظَر کشف کاًَى بایذ در ًظر داشت را ست. ایافتِ ش گستر

 بسط ّر کذام جذاگاًِ خَاّین پرداخت.

 تشش آچگڻڻگی گسترڻ جہت  -1

 زي()عڱق سڻزى ڻــتش سآڱختڳف ط ڻقادر ڻختگی ــساں ڱیز  -2

 شتۀ باشد(اڻدد جڻزي ڻڱحڳ خاصیعڱق سڻدر ڱاڻی كۀ س، )زجڻازي اڻــسغح س  -3

 زىتشسڻآڱڻغقۀ از ہر ڻقغۀ ڳ درشتعار ابااں ڱیز  -4

 ارتحرڳ ڻتقااعریقۀ   -5

 ۀدــڻختۀ شــعڻاصر ساد ڻ ڱڻت خصڻصیا -6

جہت ڻزش باد ڻ بررسی ساختار فیزیكی ڱحڳ یا عڻارض زڱیں   -7

 ڱثڳ ڻجڻد تپۀ یا درۀ یا شیارہا درڱڻاعق باز

سعت ڻبغۀ با ۀ در راكشف شدزى تش سڻں آكاڻڻع شعاڻڻش كا -8

 تشآ

 سقف.ڻ ہا اریڻدڱختڳف ي قسڱت ہادر گی ڱیزاں دڻدزد  -9

 سڻختگی اجڻاس )درختاں ڻ ڻسایڳ سڻختۀ شدۀ ( جہت -11

 ذڻب شدں الڱپ یا شیشۀ در جہت گسترش حریق . -11

 تعداد كاڻڻڻہا -12

 توضیحات :

 جہت  ڻ چگڻڻگی گسترش حریق : حریق در دڻ جہت اصڳی عڱڻدي ڻ افقی گسترش پیدا ڱی كڻد .   -1

كاڻڻں  عڱق سڻزي داریڱ یعڻی درڱیزاں سڻختگی در ڻقاط ڱختڳف حریق )عڱق سڻزي ( : ہڱیشۀ در كاڻڻں حریق   -2

 حریق اجڻاس كاڱال سڻختۀ ڻ در پارۀ اي ڱڻارد بۀ ذغاڳ ڱبدڳ ڱی گردد .

و روستااسالمی شهر  ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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سغح سڻزي اجڻاس در صڻرتیكۀ در ڱحڳ خاصی عڱق سڻزي ڻجڻد ڻداشتۀ باشد : ایں پدیدۀ دڳیڳ بر آتش سڻزي   -3

 حریق ہڱراۀ با اڻفجار بڻدۀ باشد . ڻاشی از ڱایعات قابڳ اشتعاڳ ڻ یا سریع االشتعاڳ ،خصڻصا زڱاڻیكۀ شرڻع

 راه تشخیص مایعات قابل اشتعال در حمل :

 اڳف : از راۀ بڻي آڻہا :  با استفادۀ از بڻ كردں اجڻاس یا ڱڻادي كۀ در قسڱتہاي ڱختڳف ڱحڳ حریق ڻجڻد دارد.

 بر رڻي اجڻاس یا ڱڻادیكۀ كڱتر دچار سڻختگی گردیدۀ اڻد یا سڻختۀ ڻشدۀ اڻد ب : از عریق بیڻایی: با ریختں آب جڻش 

 ج : از عریق چشایی : با زدں یك تكۀ ڻاں بۀ ڱڻاد ڻ ڻسیڳۀ اي كۀ ڱشكڻك بۀ ریختۀ شدں ڱڻاد قابڳ اشتعاڳ ڱی باشد 

اثر آڻاڳیز عڳت یابی حریق ڻجڻد د : از عریق آڻاڳیز كردں بعضی از ڱڻاد كۀ در ساختار آڻہا سرب ڻجڻد ڻداشتۀ ، اگر در 

 سرب در آڻہا كشف شڻد ڱی تڻاڻد دڳیڳی بر ریختۀ شدں بڻزیں ڻ سڻزاڻدں آں باشد .

 تڻجۀ : در ڱڻاردیكۀ عاڱڳ آتش سڻزي بڻزیں باشد باید دڻباڳ فتیڳۀ ڻ یا پرتاب شئ ڱشتعڳ بۀ ڱحڳ گشت .

 ڱیزاں بار اشتعاڳ در ہر ڻقغۀ از حریق ) بازسازي صحڻۀ (  -4

لیِ حریقْا جْت کشف کاًَى حریق ٍ ًْایتا رسیذى بِ علت حریق ،بازسازي صحٌِ حریق ٍ داًستي هحل دقیق اجٌاس سَختِ در ک

 شذُ قبل از ٍقَع حریق الزم هی باشذ ،زیرا بررسی جْت ّاي گسترش حریق حریق ،عوق سَزي در 

 ًقطِ ّاي هختلف حریق ،در غیر ایٌصَرت هوكي ًوی باشذ.

سی عڳت حریق ہڱڻارۀ بعد از اعفاءحریق ڻدر پارۀ اي ڱڻارد كۀ بعد از چڻد رڻز از تاریخ ڻقڻع حادثۀ چڻں كارشڻاسی برر

حریق بۀ ڱحڳ ڱی رسیڱ ڻ در جریاں سڻختۀ شدں اجڻاسی قرار ڱی گیریڱ كۀ ایں اجڻاس تڻسظ گرڻۀ عڱڳیات جابجا شدۀ 

 ڻ یا تڻسظ ڱاڳك از ڱحڳ خارج شدۀ اڻد .

ۀ حریق استفادۀ از شہڻد ،ڱاڳك ڱحڳ ڻ با ڱأڱڻریں اعفاء حریق ڱی باشد . راۀ دیگر آثار یكی از راہہاي بازسازي صحڻ

بجاڱاڻدۀ از اجڻاس ڱڻجڻد در ڱحڳ حریق در ڻقاط ڱختڳف ڱی باشد ،عڱدتا قسڱت زیریں اجڻاس بۀ دڳیڳ عدڱ تڱاس با 

  اكسیژں ساڳڱ ڱاڻدۀ ڻدر جاہاي ڱختڳف اثر از خڻد بجاي ڱی گذارد.
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