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 علت یابی حریق 

 : حشیك يسؼت تا ساتطٍ دس ضذٌ كطف حشیك كاوًن ضؼاع كاييش -01

 ای ،طثمٍ ضذٌ است سًختگی دچاس آن طثمٍ چىذ كٍ ساختماوی ماوىذ تاضذ می صیاد آوُا يسؼت كٍ َایی حشیك دس

 تشسسی تا ي تاضذ می ساختمان كاييش دس ضؼاع ،تش پاییه طثمٍ مؼمًال  ومًدٌ سشایت دیگش طثمات تٍ آن اص حشیك كٍ

 یا اتاق خًسیم می تش مختلف لسمتُای ي تٍ اتالُا ایم گشفتٍ وظش دس ساختمان كاييش ضؼاع تؼىًان كٍ ای طثمٍ

  . است طثمٍ آن دس كاييش ،ضؼاع تًد ای طثمٍ َش دس سشایت كشدٌ دیگش لسمتُای تٍ آوجا اص حشیك كٍ لسمتی

 تا سيد می مىاطك دیگش تٍ آن اص حشیك يلًع احتمال كٍ ای ،مىطمٍ تاضذ می صیاد حشیك يسؼت كٍ تاص مكاوُای دس

 اختالف كٍ مكاوُایی دس َمًاسٌ . ضًد می گشفتٍ وظش دس كاييش ضؼاع ػىًان تٍ حشیك كاوًن فاكتًسَای تٍ تًجٍ

 یك مؼمًال سا حشیك كاوًن . ضًد می وظش گشفتٍ دس كاييش ضؼاع ػىًان تٍ مىاطك تشیه ،پاییه داسد يجًد سطح

 . گیشیم می دسوظش كاييش ضؼاع داخل دس متشمشتغ

 )سًزی کىد( حرارت حبس

 اجىاس تصًست تاضذ وذاضتٍ يجًد سًخته جُت كافی اكسیژن ي تاضىذ تستٍ پىجشٌ ي دسب كٍ مكاوُایی دس

 دس ،كٍ گزاسد می خًد تجای اص َا پىجشٌ جذاس ي دسَا ديس دس وگ س ای لًٌُ ػمذتا ديدصیادی ي سًختٍ كىذسًصی

 تك كٍ تٍ آن داسد يجًد اوفجاس سًخته امكان جُت كافی اكسیژن سسیذٌ تذلیل َا پىجشٌ یا ي دس تاصكشدن صمان

  گًیىذ. می دسافت

 : کىدسًزی عالئم

 ماوىذ دس حشیمُایی . است صدٌ حشیك مكان مختلف لسمتُای ي اجىاس تشسيی ساوتیمتش چىذ ممذاس تٍ ديد يجًد

 يجًد آن ػالئم اص یكی آیذ تًجًد می اجىاس تشسيی سيضه سیگاس تٍ اوذاخته اثش دس كٍ حشیمُایی یا تشق اتصالی

 . است اجىاس تشسيی صیاد ممذاس تٍ ديد اص لطشی ،یؼىی كىذسًصی

 : فرسًزی

 ي كىذ می ساختمان سشایت مختلف وماط تٍ ي كشدٌ حشكت صیشسمف اص تشسىذ سمف صیش تٍ حشیك َای ضؼلٍ صماویكٍ

دس فشسًصیُا اص  تاضذ. می p.v.cجىس .  اص كٍ اجىاسی مخصًصا . ضًوذ می فشسًص آوُا فًلاوی لسمت اص اجىاس

 لسمت فًلاوی ريب می ضًوذ.

 

 

ي ريستااسالمی شُر  َا ي شًراَایَا، دَیاریيیژٌ کارکىان شُرداری  
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 یافته کاوًن حریق در يسائط وقلیٍ :
 جُت دس اتًمثیل متفايت لسمتُای سًختگی وحًٌ

 ػامل كطف تذوٍ یا اتاق داخل اص حشیك كاوًن یافته

 لسمتُای دس اتاق داخل ،سًخته تاضذ می حشیك ػلت

 جلً لسمت مًتًس اص ،سًخته ،صىذيلُا داضثًسد جلًی

 ػمة صىذيق يسایل سًخته یا ،سًخته آن ػمة یا

 ایجاد چشاغُا اتًمثیل ي تذوٍ سًخته وحًٌ ،تشسسی

 یا ،سًخته اتًمثیل تذوٍ ي يسایل دس فیضیكی تغییشات

 گشفته لشاس طشص ي اتًمثیل ،مكان تذوٍ دیذگی حشاست

 دس كاسضىاس كٍ َستىذ فاكتًسَایی َمگی ایىُا ضذٌ ضكستٍ ي سالم َای ضیطٍ تشسيی ،تشسسی محیط دس اتًمثیل

 كٍ است آن حشیك كاوًن پیذاكشدن ي دستشسسی اساسی َمًاسٌ وكتٍ . تاضذ داضتٍ دسوظش تایذ حشیك ػلت كطف جُت

 جاوثی تحمیمات : تزكش ضًد. كطف يالؼی كاوًن تا  كشد مىطثك حشیك گستشش َای تا جُت سا فشضی كاوًوُای تایذ

 . تاضىذ می حشیك ػلت یاتی دس مُم فاكتًسَای اص ویض …) ي مىطمٍ ضشایط ، حادثٍ ،ساػت حادثٍ سيص(

  : حریق ایجاد علل

 : ضًوذ می تمسیم اصلی دستٍ دي تٍ حشیك ایجاد ػلل

 . ضًوذ می ایجاد اضخاصی یا ضخص تًسط كٍ ػمذی حشیمُای -

 . تاضىذ می َا احتیاطی تی یا طثیؼی ػًامل اص واضی كٍ ػمذی غیش حشیمُای -

 : عمدی حریقُای

 : گشفت وظش دس سا ریل فاكتًسَای تایذ ػمذی حشیمُای تا دسساتطٍ

 . حشیك تًدن كاوًن چىذ  -0

 . ػمذی غیش ي تصادفی سًصیُای آتص ػلل تك تك سد -2

 . گشدد می مشتكة ػایذ حشیك اص كٍ وفؼی ي فًایذ -3

 . ظه سًء ایجاد ضشایط گشفته وظش دس -4

 . كىىذ می استفادٌ آوُا اص حشیك استكاب جُت مشتكة كٍ َایی ضیًٌ  -5
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