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 علت یابی حریق 

 ظن:ء سود یجاایط اشرسایر 

 فسفر ، نفت ن ، سته، ابنزيني بهم ستشماا -1

، كبريت د، ذ گهگرـكاغب، هـچي اـه وـشاترل ، شتعاابل اقي غنواره؛ محلماننداق درحتراقابل ء شياد اجهه -2

 غيرطبيعي مي باشد.ن شادجههمحل ل در معمهر شمع كه بطه

 شد.داده حريق كه قبالً تهضيح دن چند كانهني به   -3

 ل.يا پهء شيااز ابعضي ن شدد يا مفقهه فاتر ه دقفسه وا ه كشهوا دن درب بهز با -4

ه شهند مي قرـقت معين محته ه در دساعت تنظيم شداز رهي كه اق حتراايل سهيا ساير ه بمب ساعتي    -5

 نواي آيافتن بقايا

 خانهيا اكنينـس دشه ثابت گرا صبخصه لشتعاا قابل تمايعا ه بنزين به دهلهآ يكاغذوا يا كونه دجهه   -6

 ممجر واييكهرفاكته از يكي عمهمي يحريقوا در ايرز ندا دهكر كتر را خانه زيسه تشآ از قبل كمي نمكا

 .است زيهـس شـتآ عهـقه نماز در ،محل در دننبه دارد، آن تثباا در سعي

 

 د:ميشوده ستفاانها ي از آعمدي حریقهاد یجادر اشهایي كه معموالً ها و رو شيوه

 شمع :ده از ستفاالف ـ ا

يكه روند بطهدميار نفتي قراد به مهده لهي آيا كونه واه يا كاغذ ل شتعااقابل ي غنوااز رهخل جعبة ممله را داشمع 

محاسبه را شمع ن سهخته شدن اـمزبالً ـقه شته باشند س دانتوايي شمع تماي ابه قسمتواده لهاد آمهه ين كونهوا ا

ميگردد محل هري باعث شعلهل شتعااقابل اد با مهس ثر تمادر اسيد رنتوايي ي امانيكه شمع به قسمتوازمي نمايند 

 بطه با تشخيص علت باشد.ي در راند كمك مؤثرامي تهه دـشآب شمع ي فينواراپادن كرا دپيارد ينگهنه مهدر ا

 ر:سيگاب ـ 

ر را سيگاه ميدوند ار قرر سيگاي نتواد را در ايا گهگره كبريتيا كبريتوايي ميبندند ر سيگاي تهتهنواي نتوادر ا

ل شتعااقابل اد يت به مهاسرر ه اـنفجااالً ـحتمهري ه اعله ـسيد باعث شرنتوا ابه ر تش سيگاآمانيكه زشن ميكنند ره

يگر ر ه دنفجاد اجه، هند باشداقيقه بيشترنمي تهده دمحل پنج تا از مالكين ك ترن ماارد ، زينگهنه مهدد، در اميگر

 باشد.ي ند كمك مؤثراميتهي عمدي مل حريقوااعه

 

 

و روستااسالمی شهر  ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 :فيتيله از دهستفاا ـ ج 

ينكه بيست اي ارـبم رـمجه ند زقيقه نيم متر ميسهدور در ميشهند ده ستفاافيتيلهوائيكه معمهالً ارد ين مهدر ا

ينگهنه در انمايد ده ستفاامتر ر ده بطهاي بنمايد بايد فيتيله ر نفجازي ه اتش سهد آيجاامحل هج از خراز قيقه بعد د

ند امي تهس جناه ان ميرهي زبر ه فيتيله سهختهشده از بجاماندر ثاه ، آفيتيلة سهخته شدي بقايادن كرا پيدارد مه

 كشف علت باشد.ي در كمك مؤثر

 لكتريكياسايل ده از هستفاا -د

ه شدان يزآهسيم از لكتريكي كه االمپ از حاصل ارت معمهالً حرد ميشهده ستفاايوا زتش سهق در آبرن جريااز قتي ه

هري  المپ باعث شعلهارت حر د،ميشهده ستفااست ه اشده يا پشم پهشيده بريشم اجنس اي از چهرپاهن آن بده 

يافتن ارد ينگهنه مهدد در است ميگراگرفته ار قرآن ر ـيدر زكه ده لهل ه آشتعااقابل اد مهرهي بر ش آن يزه رچه رپا

 كشف علت باشد.ي در ند كمك مهثرامي تهد دارد جههچه رپاه هخته شدـسي بقايارهي آن كه بر ه المپ سهخته شد

 ل:شتعااقابل اد ساير مهه غنوا ه ـ ره

ساختن هر شعله ه يط ـمحدر نوا آپخش د از ميشهده ستفال اشتعااقابل اد مهاز حريق ش گستره يت اغلب جوت سرا

يكي ، قبالً گفته شدآن تشخيص راه ه ـسد هـمي شده ستفااحريق د يجاانوا جوت رهي آبر ل شتعااشي قابل ب پرتاه 

اي شيشهف ظررا در نفتي اد مه گي كه بهدلهآبه  كمشكهاد ا مهچهبوا ياري از ست كه مقداين ي آن ، اووااز رايگر د

در قتي هويم دميارت قرار حراد جه سانتيگردر 76تا 66بلمقادر  هديم ـمحكم ميبنار داده ه در آن را قرآب پر 

 سد.رمي م به مشاه شتعلشهندـمده اـمي هـبد شته شهداشيشه بر

 ت:نااحيهده از ستفاي ـ ا

ده ه مشتعل كرت را ناابدينگهنه كه حيهد، مي شهده ستفات انااحيهاز حريق د يجااجوت ي عمدي حريقوااز بعضي در 

 يت مي نمايد.ايگر قسمتوا سردحريق به س جنارهي ابر ان ثر حركت حيه، در اوا مي كنندر رنبااخل ابدا نانرآ

 شيميايي:اد مهده از ستفاه ـ ا

 از كه بيآ فظر خلدا در فسفر از مثالً دشه مي دهستفاا يدعم يحريقوا ديجاا جوت مختلفي شيميايي ادمه  از

يا ه يك رسيد سهلفهابا س پتات ده اـا پرمنگنـي ه ستا آب وايقطر نشد خالي جوت خيراسه داراي نتواييا قسمت

 ب.چهه گانيك مانند كاغذ اد اهرمهرهي سيد نيتريك بر ايختن ر
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