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  سمه تعالياب

زندگي آدميان  حيات وحش و ين مأمنتأم در يطبيع هاي يستماكوساز عنوان يكي  به ها جنگل
اين  ترين تهديد و عامل تخريب بزرگ ي،سوز آتش ،ميان  در اين .دندار يا سازندهاساسي و  اهميت

 هزاران ساالنه ب،يتخر عوامل ديگر كنار در مراتع و ها جنگل يسوز آتش. شود يممحسوب  ها يستماكوس
 نيا. دشو يم موجب را هاآني ايقهقر ريس و كند مي رييتغ دستخوش را كشور يعيطب يها عرصه از هكتار
شدت  ، بهاست يسوز آتش هاي يژگيو از كهي بيتخر توان و گسترش سرعت دليل به بيتخر عامل

  .شده است عموم مردم وطبيعي كشور  يها عرصهن و مديران مسئوال ينگرانموجب 

 روندبا  همقابل براي شدهي سع ايند روز يها مدل و گذشته تجارب از يريگ بهره با رياخ يها سال در
اثرگذار  يها دستگاه هاي يهمكاراز نيروهاي انساني، تجهيزات و امكانات الزم، با  ،ها يسوز آتش فزايندة

 وي كشور وي لشگري قوااز  يريگ بهرهبه  توان يم زمينهبه بهترين شيوه استفاده شود. در اين 
 مشاركت ،ها سمن ،يمحل جوامع از استفاده تا - اند دهشي همكار به موظف قانون در كه - ها يشهردار

 زيتجه و يسازمانده آموزش، با...  و يمحل نامعتمد نفوذ ،يعيطب منابع برداران بهره و ها طرح انيمجر
منظور  نبود منابع علمي به ،مديريت حريق در كشور روي پيش يها چالش. يكي از كرد اشاره ،آنها

، كنترل آگاهي يشپمختلف پيشگيري،  يها بخشريتي و اجرايي كشور در آموزش و تعليم نيروهاي مدي
استفاده از منابع  زمينه،. در اين استحريق و نيز بازسازي و احياي جنگل بعد از وقوع حريق  اطفاءو 

بخش اعظمي  وضعيتويژه مناطق همسايه كه  هاز تجارب كشورهاي مختلف ب يريگ بهرهمعتبر علمي و 
برخوردار است.  اي يژهواز اهميت  ها يسوز آتشين كشورها مشابهت دارد، در مديريت از كشور ما با ا

انجمن )، GFMCاروپا توسط مركز جهاني پايش حريق ( ةكتاب حاضر كه با حمايت كشورهاي اتحادي
 ةپروژدر قالب  ،(RDI)روستايي  ةو اقدامات توسع (CTIF) آتش و خدمات امداد و نجات المللي ينب

EuroFire از منابع جديد آموزش مديريت آتش تدوين شده، ترجمه شده است. اميدوارم  ةمنظور تهي به
 و مديريت بحران سوانح طبيعي منابع طبيعي اندركاران دستدانش مديران و  ياين اثر در جهت ارتقا

  .شود يبردار بهرهايران 
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  فهرست مطالب
  عنوان  صفحه

  پيشگفتار  ١٤
  EuroFireبر  يا مقدمه  ١٧
  EuroFireفصل اول: معرفي مواد آموزشي   ١٩

٢٠ 
در محيط  شمااقدامات با توجه به براي شما و ديگران  ها يسكركاهش : تضمين EF1واحد 
 يپوشش گياه يسوز آتشكاري 

 هاي احتمالي در محيط كاري  يسكر: شناسايي خطرها و ارزيابي ١-١  مؤلفه ٢٢

 تمالي در محيط كارياح هاي يسكر:كاهش ٢-١  مؤلفه ٢٤

 هاي سالمت در محيط كاري يتفور: واكنش به ٣-١  مؤلفه ٢٦

 يپوشش گياه يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشكارگيري فنون و  ه: بEF2واحد  ٢٨

 يپوشش گياهي سوز آتشي براي كنترل ساز آماده: ١-١  مؤلفه ٣٠

 يپوشش گياههاي  يسوز آتش:كنترل ٢-١  مؤلفه ٣٢

 يپوشش گياه هاي يسوز آتشدر  ها سرپرست: ارتباط با تيم و EF3واحد  ٣٤

 يپوشش گياههاي  يسوز آتشدر  مؤثر: ارتباط ١-١  مؤلفه ٣٦

 يپوشش گياههاي  يسوز آتش: اجرا در يك ساختار سازماني در ٢-١  مؤلفه ٣٨

 پوشش گياهي هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به: EF4واحد  ٣٩

 ي پوشش گياهيسوز آتشهاي كنترل  يتفعالي ابزارهاي دستي براي ساز آماده: ١-١  مؤلفه ٤٠

 هاي پوشش گياهي يسوز آتش: استفاده از ابزارهاي دستي براي كنترل ٢-١  مؤلفه ٤١

 پوشش گياهي با استفاده از پمپاژ آب هاي يسوز آتش: كنترل EF5واحد  ٤٤

٤٦ 
هاي  يسوز آتشو تجهيزات كمكي ديگر براي استفاده در  ها شلنگ، ها بهتلمي ساز آماده: ١-١  مؤلفه

 پوشش گياهي

 ي پوشش گياهيسوز آتشكار انداختن تلمبه در وضعيت  : تنظيم و به٢-١  مؤلفه ٤٧

  هاي پوشش گياهي يسوز آتشآب براي كنترل  يها لولهو  ها شلنگي از طريق رسان آب: ٣-١  مؤلفه ٤٨

 كارگيري فنون احتراق پوشش گياهي ه: بEF6واحد  ٥٠

٥٢ 
هاي پوشش  يسوز آتشي ابزارهاي احتراق و تجهيزات كمكي براي استفاده در ساز آماده: ١-١  مؤلفه

 گياهي

٥٣  
 

 شده ي مشخصزن آتشي ها برنامهكارگيري ابزارهاي احتراق مطابق  : به٢-١  مؤلفه
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  فهرست مطالب
  عنوان  صفحه

  آموزشي و اقدامات اجرايي فصل دوم: تشريح مواد  ٥٥

٥٦ 
در  شمااقدامات با توجه به براي شما و ديگران  ها يسكركاهش تضمين آموزش:  :EF1واحد 

 يپوشش گياه يسوز آتشمحيط كاري 

  مقدمه - ١-١ ٥٦

  كاربرد - ٢-١ ٥٨

 ديريت ريسك: شناسايي خطر و اقدامات كنترليم -١- ٢-١ ٦١

  ر آتشتافمحيط زيست آتش و ر -١-١- ٢-١ ٦٣

  نقليه وسايلتجهيزات و  هايخطر -٢-١- ٢-١ ٦٩

  خطرهاي عملياتي -٣-١- ٢-١ ٧١

 اقدامات كنترليمديريت ريسك: ارزيابي ريسك و اجراي  -٢- ٢-١ ٧٣

  و رفتار آتش ها يوهابزارها، ش -١-٢- ٢-١ ٧٤

  )PPEشخصي ( ات حفاظتتجهيز -٢-٢- ٢-١ ٧٥

 وليها يها براي كمك ها يرسان اطالع -٣- ٢-١ ٧٩

  ايمني يها دستورالعمل. Aپيوست  ٨٣
  منابع ٨٧
 يپوشش گياه يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشگيري فنون و كار آموزش: به: EF2واحد  ٨٨

  مقدمه - ١-٢ ٨٨

 درك رفتار آتش جنگل - ٢-٢ ٩٠

  جنگل يسوز آتش -١- ٢-٢ ٩٠

  محيط زيست آتش -٢- ٢-٢ ٩٢

  سوختني ةماد -١-٢- ٢-٢ ٩٢

  هوا و آب -٢-٢- ٢-٢ ٩٥

  توپوگرافي -٣-٢- ٢-٢ ٩٨

  ي جنگلسوز آتشتوسعه  -٣- ٢-٢ ١٠٢

  ها يسوز انواع آتش -١-٣- ٢-٢ ١٠٢

  هاي جنگل يسوز آتش اجزاي -٢-٣- ٢-٢ ١٠٥

  جنگل يسوز گسترش آتش -٣-٣- ٢-٢ ١٠٦

 پوشش گياهي هاي يسوز كنترل آتش - ٣-٢ ١٠٧

  نزديك شدن به آتش جنگل -١- ٣-٢ ١٠٧
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  خطوط كنترل و نقاط لنگرگاه - ٥- ٦ ١٥٦
  فنون احتراق -٦- ٦ ١٥٧
  ي تجويزيسوز آتش - ٧- ٦ ١٦٥
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  اشتعالبراي  كلي محيط زيستي هاي يتمحدود - ٩- ٦ ١٦٨
  منابع ١٦٩

  



٨ 
 

  جداولفهرست 
  عنوان  صفحه
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  ينترلك اقداماتنقليه و  وسايلخطرهاي تجهيزات و  -٥- ١جدول   ٦٩
  يكنترل اقداماتخطرهاي عملياتي و  - ٦- ١ جدول  ٧١
  و رفتار آتش ها يوهابزارها، ش -٧- ١جدول   ٧٤
  ايمنيزون  ةطول شعله و انداز -٨- ١جدول   ٨٥
  مقدار رطوبت مادة سوختني -١- ٢جدول   ٩٥
  ها و راهبرد ها روشطول شعله، ابزارها،  -٢- ٢جدول   ١٢٠
  هاانواع ابزار -١- ٤جدول   ١٢٤
  ها يوهطول شعله، راهنماي فنون و ش -٢- ٤جدول   ١٢٥
  براي عرض خط آتش ييها دستورالعمل -٣- ٤جدول   ١٣٩
  عرض خط آتش براثر مواد سوختني  -٤- ٤جدول   ١٣٩
  بر كارايي خط آتش مؤثرعوامل  -٥- ٤جدول   ١٤٠
  احتراق فنون براثر محيط آتش  - ١-٦جدول   ١٥٤
  فنيآتش، طول شعله و مفهوم  ارتباط بين خطر - ٢-٦ جدول  ١٥٥
  از طرح احتراق يا خالصه - ٣-٦جدول   ١٦٦
  تجويزي آتشطرح پيشنهادي براي جلسات توجيهي  - ٤-٦جدول   ١٦٧
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  هاشكلفهرست 
  عنوان  صفحه
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  آتش براثر تغيير باد  - ٢- ١شكل   ٦٥
  اثر دودكش - ٣- ١ل شك  ٦٦
  كه ممكن است موجب خطر شود اي يهاع تجهيزات و وسايل نقلانو - ٤- ١شكل   ٧١
  تجهيزات حمايت شخصي - ٥- ١شكل   ٧٥
  وضعيت اضطراري -امنيت شخصي فرد پياده -٦- ١شكل   ٧٨
  وضعيت اضطراري - امنيت شخصي فرد داخل وسيله نقليه - ٧- ١شكل   ٧٩
  مثلث آتش - ١- ٢شكل   ٩٠
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  محيط زيست آتش - ٥- ٢شكل   ٩٢
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  شدت آتش سطح رطوبت نسبي/ - ٧- ٢شكل   ٩٦
  آتش جنگل براثر باد  - ٨- ٢شكل   ٩٧
  آتش براثر تغيير باد  - ٩- ٢شكل   ٩٨
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  رفتار آتش برشيب پايين  اثر - ١١- ٢شكل   ٩٩
  شمالي) ةرفتار آتش (نيمكر براثر جهت  - ١٢- ٢شكل   ١٠١
  تالطم شيب بادپناه - ١٣- ٢شكل   ١٠١
  اثر دودكش - ١٤- ٢شكل   ١٠٢
  آتش زميني :جنگل يسوز نواع آتشا -١٥- a٢شكل   ١٠٤
  آتش سطحي :جنگل يسوز نواع آتشا - ١٥- b٢شكل   ١٠٤
  آتش تاجي :جنگل يسوز نواع آتشا-١٥- c٢شكل   ١٠٤
  جنگل  يسوز آتش اجزاي -١٦- ٢شكل   ١٠٥
  آنهايا با اثر كم  ،گسترش آتش بدون اثر باد يا شيب - ١٧- ٢شكل   ١٠٦
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  هاشكلفهرست 
  عنوان  صفحه

  باد يا شيب آتش با اثر متوسط - ١٨- ٢شكل   ١٠٦
  آتش با اثر قوي باد يا شيب  - ١٩- ٢شكل   ١٠٧
  مختلفچهار ستون دود  - ٢٠- ٢شكل   ١٠٨
  شده (اكسيژن) مثلث آتش شكسته - ٢١- ٢شكل   ١٠٩
  شده (گرما) مثلث آتش شكسته - ٢٢- ٢ شكل  ١٠٩
  شده (مادة سوختني) مثلث آتش شكسته - ٢٣- ٢شكل   ١١٠
  )جناحينحملة مستقيم (از  - ٢٤- ٢شكل   ١١٦
  حملة موازي - ٢٥- ٢شكل   ١١٧
  حملة غيرمستقيم -٢٦- ٢شكل   ١١٩
  شده (مادة سوختني) شكستهمثلث آتش  - ١- ٤ شكل  ١٢٤
  )Brush Hook( زن نوعي علف - ٢- ٤شكل   ١٢٦
  تبر -٢- ٤ aشكل   ١٢٧
  كوب با سر آويخته و گردان آتش - ٣- ٤شكل   ١٢٧

  يا كوب با سر شبكه آتش - ٣- b٤شكل   ١٢٨
  فلزي ةكوب با صفح آتش -٣- c٤شكل   ١٢٨
  Grub Axe - ٤- ٤شكل   ١٣٠
  Mattock -٤- a٤شكل   ١٣٠
  Pulaski - ٥- ٤شكل   ١٣٠
  McLeod Rakehoe -٦- ٤شكل   ١٣١
  Gorguiابزار تركيبي  - ٧- ٤شكل   ١٣١
  يپشت پاش كوله ب آّ - ٨- ٤شكل   ١٣٢
  نگهداري بيل - ٩- ٤شكل   ١٣٣
  سمت خاك معدني جداسازي مواد سوختني به ؛ساخت خط آتش - ١٠- ٤شكل   ١٣٦
  ساخت خط آتش با استفاده از ابزارهاي دستي - ١١- ٤شكل   ١٣٧
  بريدن/جداسازي مواد سوختني و دود كردن ؛ساخت خط آتش - ١٢- ٤شكل   ١٣٨
  عرض خط كنترل -١٣- ٤شكل    ١٣٩
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  هاشكلفهرست 
  عنوان  صفحه

  خطر دود كردن آتش زميني - ١٤- ٤شكل   ١٤٣
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  فتارپيشگ

روند افزايشي تغيير اقليم، تغييرات  تأثيرگياهي در ايران تحت  هاي پوششو ساير  ها جنگل
اين روند، افزايش  زمينة. يكي از مشكالت اصلي در اند اقتصادي و كاربري اراضي -اجتماعي

با وقوع  سوزي آتش ة. پديدهاست جنگل سوزي آتش ناشي از هاي آسيبتغييرپذيري، حوادث و 
تاريخ،  ةاست، اما اطالعات بسيار كمي دربار شده شناخته مختلف دنيا  هاي اكوسيستمر مكرر د

جنگلي ايران وجود دارد. هر سال  هاي اكوسيستمزيستي آتش در  تأثيراتعلل، رفتار و 
ويژه در شمال و نيز غرب كشور را  هطبيعي باارزش ب هاي اكوسيستموسيعي  هاي سوزي آتش

  .كند ميتهديد 
با  بايداراضي طبيعي،  سوزي آتشو مسئوالن منابع طبيعي كشور و بخش مديريت مديران 

جنگلي  هاي اكوسيستممردم و  براكولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي آن  تأثيراتو  سوزي آتش
كنند؛  بيني پيشرا  احتمالي هاي سوزي آتشزمان و موقعيت  توانند مي. اين مديران كنندمقابله 

؛ براي كشف سريع دهندرا انجام  سوزي آتشمنظور كاهش بروز  هاقدامات پيشگيرانه ب
 هاي زمان، تالش كنند؛ براي به حداقل رساندن اند حالي كه هنوز كوچك در ها سوزي آتش

حريق مانند تجهيزات زميني و هوايي را نزديك  اطفاءو منابع مختلف  بانان آتشواكنش، 
 اتاوليه و اقدام ة؛ حملدهندو استقرار  آورند  همفرامورد انتظار است،  ها سوزي آتشمناطقي كه 

بزرگ  هاي سوزي آتشبا  را انجام دهند؛كوچك  ةشد گزارش هاي سوزي آتشكنترلي براي مهار 
با ساير مديران  توانند ميآنها  كنند؛اوليه كنترل نشده، مقابله  ةكه با سيستم حمل يافته گسترش

ديگر براي بهبود زيستگاه حيات وحش و توليد  تجويزي سوزي آتشاراضي همكاري كرده و از 
جنگل،  هاي سوزي آتش؛ براي كاهش خسارت ناشي از كنندسودمند آتش استفاده  آثار

 ةمديريت جنگل/ آتش يكپارچ هاي راهبردتيمارهاي مختلف مواد سوختني را اجرا كنند و 
نابع جنگلي ديگر را توليدات چوبي و م برآتش  آور زيان آثار سازي حداقلبراي  شده طراحي

  توسعه دهند.
و رفتار  آتش تأثيراتوقوع آتش،  آتش جنگل وجود دارد: ةمطالع ةدر زمينسه موضوع اصلي 

 سوزي آتش شروع تعيين مكان، زمان و چگونگي يا چرايي ،وقوع آتشدربارة هدف تحقيق  .آتش
بلكه با عوامل  ،ها مرتبط است سوزي آتشفيزيكي براي  هاي شرط پيشبا  تنها نهاست كه 

. داردارتباط نيز  در ايجاد حريق انگاري سهلاجتماعي نظير ايجاد حريق عمدي يا  -اقتصادي
لحاظ سرزمين، به سيماي بر هاسوزيآتش ةاوليه و ثانوي با آثارآتش،  تأثيرات بارةدر مطالعه

هاي فيزيكي يندفرا ،رفتار آتش بررسيدر است. در نهايت، مرتبط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي 
سوختن  فرايندآتش و  زيست  محيطبين  كنش و واكنشمختلف و  هاي مقياسسوختن در 
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، سوزي آتش هاي چالش، بررسي سوزي آتشبر شناخت ابعاد مختلف  . عالوهشود ميمطالعه 
حريق از  اطفاءبراي مديريت پيشگيري و  هاي اجرايي مديريت آتش و اقدامتعيين سياست 

مهم، نبود منابع علمي و  هاي . در اين زمينه يكي از ضعفاسترخوردار ب بسزايياهميت 
و نيز كمك به بهبود  سوزي آتشنيروهاي انساني در مقابله با  كاراييتقويت  منظور بهآموزشي 

اين  به دليل نبودو اقدامات اجرايي براي كنترل و مديريت آن در كشور است.  ها ريزي برنامه
با كشورهاي همسايه  ويژه به، اي منطقهو  المللي بين هاي همكاري ن زمينةفراهم آوردمنابع پايه، 

 سوزي آتشمديريتي و منابع آموزشي باارزش براي مديريت بحران  ةبا توجه به دارا بودن تجرب
تغييرات در اقليم، پوشش  دليل بهمديريت آتش در سراسر جهان  هاي شيوهاهميت است.  حائز

در  شده استفاده از استانداردهاي تهيه با وجود اين،، متفاوت است. گياهي و نيازهاي اجتماعي
براي افزايش  حريق اطفاء، براي آموزش و عمليات المللي بينو  اي منطقهسطوح مختلف ملي، 

  .ضروري است سوزي آتشمد به ادر واكنش كار مؤثربراي همكاري ايمن و  ها آمادگي
و  يسوز آتشجنگلي حساس به  هاي ميستاكوسمخرب كه  هاي يسوز آتشبسياري از 
در خاورميانه و كشورهاي مجاور در خاور نزديك، قفقاز جنوبي، بالكان و  شده مناطق حفاظت

اغلب عمدي و از اراضي  انساني هاي يسوز آتش، از دهد يمقرار  يرتأثآسياي ميانه را تحت 
قابل  هاي ينزمآتش در  اغلب ناشي از استفاده از ها يسوز آتش. اين گيرد يمكشاورزي نشأت 

و نفوذ  ها بوتهاستفاده از آتش براي حفظ مراتع و ممانعت از گسترش  ياكشت پس از برداشت 
 يدكنندگانبازد يا انروستايي يانگار سهل براساس ها يسوز آتشگاهي هم  ؛استدرخت 

چنين  .شود يمپز و گرم شدن ايجاد  و در استفاده از آتش براي پخت (گردشگران)
 زيستي يطيمحاكولوژيكي و  يها خسارته بو شود  ميراحتي از كنترل خارج  به هايي يسوز آتش

حياتي،  هاي يرساختزو  ها ، روستاها، دامها خانهاقتصادي، از جمله  هاي يانز. انجامد گسترده مي
كه مسئوالن مديريت زمين  خواهد بود پذير ، در صورتي اجتنابخسارات جانينيز   يگاهو 

پيشگيري، آمادگي و كنترل  زمينة درستي در و روستاييان به يسوز آتش خدمات روستايي،
  .ببينندآموزش  ها يسوز آتش

اتحاديه اروپا لئوناردو  ة) تحت حمايت مالي برنامGFMC( مركز جهاني پايش حريق
 -لبداوطنيز و  يا حرفه نشانان آتشداوينچي، استاندارد قابليت و مواد آموزشي پايه براي 

اين مواد  ٢٠١٦سال . تا اند دادهتوسعه  را -EuroFire و مواد آموزشيصالحيت  هايندارداستا
و براي آموزش در غرب، شرق و جنوب شرقي اروپا،  بودهزبان در دسترس  چهاردهآموزشي در 

  ت.قفقاز جنوبي و فدراسيون روسيه استفاده شده اس
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 :لب در دو فصل شامل فصل اولآموزشي به بيان مطا ةاين مجموع ةكتاب حاضر براي ارائ
تشريح اين مواد آموزشي و  :و فصل دومهاي مربوطه  مؤلفهو  EuroFireمعرفي مواد آموزشي 

  .پردازد يماقدامات اجرايي 
بابت در  ،)GFMCرئيس مركز جهاني پايش حريق ( گلدامر يوهان پروفسوردر انتها از 

مهندس  ةهاي صميمان از همكاري. شود يم تشكر و قدرداني اين مواد آموزشياختيار قرار دادن 
و چاپ  يساز آمادهبراي پيگيري امور مربوط به  پورناصر اسفندي و همچنين دكتر حسين بدري

  كنم. ميآموزشي تشكر و قدرداني  ةاين مجموع
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  EuroFireبر  يا مقدمه

EuroFire  داوينچي لئوناردو ةبرنامتوسط شده  گذاري يهسرما المللي ينبمشاركت و همكاري 
 منظور بهاست كه يك سيستم آموزشي مبتني بر صالحيت و شايستگي  ٢٠٠٦در اروپا از سال 

  .استرويكردي جديد براي آموزش و يادگيري  براساستجويزي، و آتش  يسوز آتشمديريت 
اي آموزش بر ةو ارائ ها مهارتمهم در دانش،  اين پروژه در پاسخ به تشخيص يك خأل

جنگل در برخي كشورهاي اروپايي آغاز شد. در اين مناطق  يسوز آتش هاي يتوضع
 پروژه آگاهي از ريسك، در معرض خطر بودند.ناو  آتشرفتار نكردن درك  دليل به ها نشان آتش

EuroFire منابع جديد آموزش مديريت آتش، به اين موضوع پرداخته است ةبا تهي.  
EuroFire  يك منبع  ةتوسع منظور بهو آموزش را  آتشربه در مديريت تجباو  متخصصافراد

اين  .گرد هم آورده استاست گسترده، چندزبانه و آنالين  كه اروپا ةآموزشي جديد اتحادي
اروپايي نهادهاي پژوهشي و آموزشي، كاركنان خدمات  مشاركت و همكاري فرا در قالبپروژه 
 .اراضي است مديريت و روستايي هايبخشكارفرمايان و ، ينشان آتش

ي از استانداردهاي صالحيت فراهم شده است كه مواد ا مجموعه، EuroFireدر سيستم 
هايي است كه افراد  يتصالح، دانش و ها مهارتاين مجموعه شامل  كند. يمآموزشي را تشريح 

اين  تجويزي، ممكن است نياز داشته باشند. يسوز آتش هاي يتفعالي و سوز آتشعامل در 
 .استاز تمرين كاري خوب در اروپا و سراسر جهان نيز  ييها نمونهم شامل سيست

، بخش نشانان آتش از: اند عبارت EuroFire يآموزشكاربر هدف براي مواد  يها گروه
  .آموزشي و پرورشي مؤسساتصنعتي و  يها سازمانروستايي و اراضي، 

نحوي  ، بهشود يماستفاده براي آموزش  EuroFireو مواد آموزشي  استانداردهاي صالحيت
مبتني بر صالحيت و  مند نظاممشترك براي آموزش  اي همعرفي پاي منظور بهكه فرصتي را 

زبان دنيا در  ١٠بيش از  بهمواد آموزشي  . در حال حاضر اينكند يم فراهم بانان آتششايستگي 
، آذربايجان، براي استفاده در ارمنستان EuroFireنتايج  ٢٠١٦دسترس است. تا شروع سال 

، برزيل، يوگسالوي سابق هاي مقدونيه از جمهوري، ة جنوبيفرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، كر
  صربستان، تركيه و اسپانيا ترجمه شده است.

ر دولتي د يها سازمانبه برخي از  EuroFire يآموزشاگرچه استانداردهاي صالحيت و مواد 
 منظور به بانان آتش اي پايه يها آموزشمناطق مختلف ارائه شده است، كاربرد آن براي 

كشورها  بيشترمعمول در  ي، هنوز اقداميسوز آتشمد آنها در مقابله با اايمن و كار يساز آماده
  .نيست
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    EuroFire ةشركاي پروژ

 براساس ١٩٩٨در سال   (GFMC)مركز جهاني پايش حريق
 مركزيك  عنوان بهآلمان از طريق وزارت امور خارجه  دولت ةتوصي

  (ISDR) سازمان ملل متحد براي كاهش باليا المللي ينب راهبرددر 
با پيشرفت  المللي ينب ةشد يك مركز شناخته  GFMCتشكيل شد.

جنگل،  يسوز آتشجنگل، پايش جهاني  يسوز آتش علم ةدر زمين
مسئول  GFMC است. ملليال ينبانتقال فناوري و حمايت از سياست 

مواد آموزشي و  نويس يشپ ةاوليه و تهي يساز آمادهتحقيقات، 
 است. EuroFire يتسا وبساخت و تكميل 

www.fire.uni-freiburg.de  

  

  

 در سال  (CTIF)آتش و خدمات امداد و نجات المللي ينبانجمن 
 اننشان آتشتشويق و ترويج همكاري بين  با هدفدر پاريس  ١٩٠٠

و امداد و نجات در سراسر جهان  يسوز آتشو كارشناسان ديگر در 
و صالحيت امداد و  يسوز آتش المللي ينب ةشبك CTIF شد. يستأس

كه  بان آتشبه نمايندگي از پنج ميليون  است كه نجات و اطالعات
انجام  مشغول كنند، يماردي محافظت يك ميلي ياز جمعيت روزانه

حياتي در ارزيابي، بررسي و انتشار مواد آموزشي  اي دادن وظيفه
 .جديد است

www.ctif.org  

  

  

غيرانتفاعي است كه  يشركت  (RDI)روستايي ةتوسع اقدامات
را به بخش روستايي ارائه  اي از خدمات مديريت پروژهگسترده دامنة

هاي آموزشي بسيار قوي در اجراي برنامه ةداراي سابق RDI دهد.مي
مسئول توسعه و انتشار استانداردهاي  و نيزنيروي كار  ةو توسع

 .است EuroFire صالحيت و مواد آموزشي

www.ruraldevelopment.org.uk     
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  فصل اول:
  EuroFireمعرفي مواد آموزشي 
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 :EF1واحد 
ها براي شما و ديگران با توجه به اقدامات شما در  يسكرتضمين كاهش 

 يپوشش گياهي سوز آتشمحيط كاري 

 :١-١  مؤلفه
كه احتماالً در محيط كاري يافت  هايي يسكرو ارزيابي  خطرهاشناسايي 

 .شود يم

 .شود يمدر محيط كاري يافت  احتماالًكه  هايي يسكركاهش  :٢-١  مؤلفه

 سالمت در محيط كاري هاي يتفورواكنش به  :٣-١  مؤلفه

  

  اين واحد دربارة

 هاي يسوز آتشكه در مديريت سروكار دارد اين واحد با موضوعات ايمني پيش روي افرادي 
  .اند فعالتجويزي  يسوز آتشحريق يا  اطفاءر عمليات در مناطق روستايي، يا د ياهيگ  پوشش

: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به
  .كاربرد داردتورب 

، زراعت، جنگلداري، مديريت يسوز آتش زمينة خدماتكه در پشتيبان افرادي است اين واحد 
به  وقت پارهوقت يا  تمام صورت بهافرادي كه نيز و  اند فعال فرجتشكار، حفاظت، مديريت مراتع و 

 .كنند يمكمك  يپوشش گياه يسوز آتشمديريت 

  :در موارد زير توانايي داشته باشيدبايد  براي دستيابي به اين واحد

  ي؛پوشش گياه يسوز آتشدر محيط كاري  ها يسكرو  خطرهاارزيابي  
  ي؛سوز آتش مورددر  سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در  
  كنند؛ يمآتش كار  ميدانكه در  يافراد ديگرپشتيباني از  
 براي يك زيستي يط محسازماني، قانوني و  الزاماتبا  مرتبطموقع و  واكنش مناسب و به ،

 ي.سوز آتش ةحادث
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و عبارات  ها واژه
 كليدي

 هاي واژهرتبط با آن، توانايي درك م هاي فعاليتدرك محتواي اين واحد و  منظور به
شده در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك  استفاده

 خواهد كرد.

 خط كنترل
آتش كه براي كنترل آتش  مرزهاي تحت مراقبتيا طبيعي و  شده ساختهموانع  ةهم

 شود. مياستفاده 
 شود. مي اجراتقيم روي آتش مس طور بهكنترل آتش كه  هاي فعاليت مستقيم ةحمل

 ارزيابي ريسك پويا
و اقدامات براي حذف يا كاهش  ها ريسك، ارزيابي خطرهاشناسايي  ةپيوست فرايند

 كند. مياين موارد با توجه به شرايط يك حادثه تغيير  ةفعال. هم صورت بهريسك 

 رفتار آتش
وپوگرافي در قالب و هوا و ت ، آبمادة سوختنيروشي كه در آن آتش به متغيرهاي 

 دهد. ميهاي شدت آتش و نرخ گسترش واكنش نشان  شاخص
 رفتار آتش دراثر ها سرمايهپتانسيل در معرض خطر قرارگيري مردم يا  خطر آتش
 .طول شعله است وابسته بهنرخ آزادسازي انرژي در طول حركت آتش كه اغلب  شدت آتش
 پتانسيل شروع آتش ريسك آتش

پشتيباني  ةادار
 آتش

 سوزي غيرآتشامالك، يا دفتر شركتي كه پشتيباني خدمات  ةبخش جنگل، ادار ةادار
 .كند ميسازماندهي  رادر تالش براي كنترل حريق 

 مكاني كه در آن تجهيزات كنترل حريق ذخيره شده است. پناهگاه آتش
 نوع آتش سطحي است. ترين متداولآتش زميني، آتش سطحي يا آتش تاجي،  نوع آتش

 آتش وهواي آب
هوا و  درجة حرارتباد،  ويژه بهسوختن،  ةدر طول دور شده بيني پيششرايط اقليمي 

 رطوبت نسبي

 طول شعله
سطح زمين) كه شاخص  طور معمول بهمبناي شعله ( ةبين نوك شعله و ميان ةفاصل

 .شدت آتش است
 آتش هاي كناره  جناح/ پهلو

 جناحي ةحمل
لنگرگاه شروع  ةستقيم كه فعاليت كنترل از يك نقطم ةحمل راهبرد ترين متداول

 .كند ميآتش پيشرفت  ةسمت دماغ ، سپس در طول جناحين بهشود مي

 مواد سوختني
شامل مواد  ممكن استنوع، كميت، نظم، توزيع و مقدار رطوبت پوشش گياهي، كه 

) يا ها درختچه)، سطحي (الشبرگ گياهي، علف، ها ريشهسوختني زميني (تورب، 
 هوايي (درختان) باشد.

 خطر
موجب آسيب شود، مانند وسايل نقليه، مواد شيميايي،  ممكن استهر چيزي كه 

 الكتريكي، تجهيزات و ...
 .دهد ميپيشاني آتش كه بيشترين نرخ گسترش را نشان  نوك/دماغه

 آن أپشت آتش نزديك به مبد پاشنه
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 داغ ةنقط
در محيط   عال مواد سوختني واقعيك سطح كوچك با سوختن و دود كردن و اشت

 .شود ميآتش استفاده  ١پاكسازي ةدر طول مرحل معمولطور  بهآتش؛ اصطالحي كه 
 ٢پشتيباني سوزي آتشآن مانند  ةفعاليت كنترل آتش دور از لب غيرمستقيم حملة

LACES ايمني هاي زون، ارتباطات، مسيرهاي فرار و رساني آگاهي، ديدباني 
 شود. ميآتش شروع مكاني كه  أمبد

 آن ةآتش در دماغ ةسرعت توسع نرخ گسترش

 ريسك
مبني بر همراه با شاخصي  ديدگي اشخاص در اثر خطرها آسيباحتمال زياد يا كم 

 جدي باشد. ممكن است حدچه تا كه اين آسيب اين
 شيب و جهت ويژه بهشكل زمين،  توپوگرافي

 نباشد. شده كنترلآتشي كه  آتش جنگل

  

 احتمالي در محيط كاري هاي ريسكو ارزيابي  شناسايي خطرها :١- ١  مؤلفه

   

 :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
  ؛ايمني در محيط كاري منظور مسئوالن به نامگذاري و استقرار صحيح اشخاص/ .١
 وكاري شما رخ دهد  ةكه ممكن است در هر بخشي از وظيف خطرهاييشناسايي  .٢

  ؛بزند آسيب انبه شما يا ديگر
 شده يافت هايناشي از خطر ممكن استكه  هايي ريسك بندي اولويتارزيابي و  .٣

  ؛در محيط كاري شما باشد
و  ها سرپرست، اعضاي تيمگزارش هر نوع خطري كه ريسك زيادي براي ايمني  .٤

  كند؛ ميمسئوالن ايجاد  اشخاص/
ما، سازماني ش هاي سياست زمينةمقابله با هر خطري كه ريسك اندكي را در  .٥

  كند؛ ميايجاد  زيستي  محيطمقررات قانوني و 
  ؛رفتار آتش محلي بيني پيشمنطقي و  صورت بهآتش  زيست  محيطارزيابي  .٦
  .گيري فنون ارزيابي ريسك پوياكار به .٧
  
  
 

                                                           
١. Mop-up stage: پاكسازي شامل: كند ييا حذف مواد خطرناك و در حال سوختن، ايمني آتش را ايجاد م ، سوزاندنپاكسازي .

و بغلتد در خط آتش  تواند ياز اينكه بقاياي درختان نم اناطمينآتش؛  ةمواد در حال سوختن و دود كردن در طول لب ةخاموش كردن هم
يا پخش شده يا در خاك  سوختهمواد سوختني  ةمطمئن شويد هم شدن خاكسترها، اين حركت و پخش براي جلوگيري ازحركت كنند؛ 

كوتاه معلق  يها و اندامشده  سوخته يها درختان، علف يها ؛ پاك كردن پهلوهاي خط آتش از بقاياي پوسيده، كندهاند مدفون شده
  درحال سوختن زير زمين و نزديك خط آتش. هاي يشهجو براي رو درختان؛ و جست

٢.  Backburning  
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 :دهد ميموارد زير را پوشش   مؤلفهاين  
  موارد زير باشد: شامل ممكن استي كه خطرهايالف) شناسايي  

  ؛مل توپوگرافي، گياهان و حيواناتمحيط طبيعي شا .١
  ؛آتش و رفتار آتش زيست يط مح .٢
هوا،  و با مواد سوختني و آب ارتباط خطرهايي غير از آتش، در .٣

  كوپتر؛ يهلتجهيزات، وسايل نقليه و 
  ي؛بردار بهرهعمليات  .٤
 .خدمات روي زمين و زير زمين .٥

 

  ناشي از: هاي ريسكب) تعيين و ارزيابي  

  زيستي يط محشرايط  .١
  ها؛ ينماشتجهيزات يا  نگهدارياستفاده و  .٢
  ؛كاري هاي ينتمررفتار غيرايمن و  .٣
  ؛استفاده از مواد و اجسام ديگر .٤
 .تصادفي يها نشت .٥
 

 

  :١- ١  مؤلفهمفاد 

 
  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
  ؛منطقه ةجغرافيا و اكولوژي پاي .١
پوشش  يسوز آتشبا استفاده از انواع ابزار  اطفاء يها روشمثلث آتش و  .٢

  ي؛گياه
  ؛ آتشو  اشتعالانتقال گرما، انواع  سازوكارهايبا  ايجادشدهخطرهاي  .٣
  كاركنان؛ ايمنيرفتار آتش و  برآتش  زيست  يطمحاثر  .٤
ايمن از ابزارها،  ةبراي استفاد راهنما عنوان بهاستفاده از دود و طول شعله  .٥

  ها؛ راهبردو  ها يوهش
 هاي يسوز آتشبراي كنترل  كاربردي هاي ردراهبو  ها يوهش، فنونابزارها،  .٦

  ؛پوشش گياهي
موتوري،  يها ارهزني،  علف يها دستگاهچگونگي كار ايمن در نزديكي:  .٧

  ؛و هواپيما كوپترها يهلوسايل نقليه، تراكتورها، بولدوزرها، 
انواع ابزار،  باتيم، يك ي از وعض عنوان بهچگونه كار تحت آموزش،  .٨

 .تركيبي ةحمل در ها راهبردو  ها يوهش
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 احتمالي محيط كاري هاي ريسككاهش  :٢- ١  مؤلفه

 
  

 :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
، هماهنگ با ها آموزش براساسايمن  صورت بهاقدامات دادن انجام  .١ 

  ؛سازماني، توليدكنندگان و الزامات قانوني هاي دستورالعملو  ها سياست
  ؛و درون سازماني ايمني هاي روشپيشرفت اهداف شما،  .٢
 ةايمني و سالمت مطابق ظرفيت و حوز هاي ريسك كردن برطرف .٣

  ؛كاري شما هاي مسئوليت
ايمني و سالمت در  هاي ريسككاهش  منظور بهگونه پيشنهاد  انتقال هر .٤

  ؛كاري شما به افراد مسئول وظايف حدود
شما و سالمت، آب بدن و خستگي  برفعاليت  تأثير اي حرفهپايش  .٥

 ؛اطرافيان
و استفاده از  ها زمان همةاز وضعيت در  ي، آگاهها ديدبان ةتعيين وظيف .٦

  ؛ايمني در صورت لزوم هاي زونمسيرهاي فرار و 
  .صحيح تجهيزات حفاظت شخصي ة، حفظ و تعبيسازي آماده .٧
 

  

  :٢- ١  مؤلفهمفاد 

   

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
 حمايتي در زمينه: يها روش

  :ئل شخصيمسا الف) 
  ؛مسائل پزشكي از قبل موجود .١
  ؛تناسب فيزيكي .٢
  ؛خستگي .٣
  ؛استرس .٤
  ؛فشار گرما، گرمازدگي و غش كردن در اثر گرما .٥
  ؛١كاهش خطرناك دماي بدن .٦
  .سوختگي/ بادزدگي آفتاب .٧

  :)PPEحفاظت شخصي ( اتتجهيز ب)
  ؛ايمنيكاله ايمني/ ماسك صورت/ عينك  .١
  ؛لباس مقاوم به آتش .٢

                                                           
١.  Hypothermia  
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  ؛دستكش .٣
  ؛گرمامقاوم به  ةچكم .٤
  آشاميدني؛آب  .٥
  .گوشمحافظ  .٦

  رفتار آتش: پ)
  ؛هواي بسيار گرم و تشعشعيگرماي  .١
  ؛دود و غبار .٢
  ؛تغييرات سريع جهت يا سرعت آتش .٣
  .تغييرات سريع طول شعله و شدت آتش .٤

  :تجهيزات ت)
  ؛گوشمحافظ صدا و  .١
  ؛اجزاجايي  هجاب .٢
  ؛وسايل نقليهيي جا جابه .٣
  .و ديگر مواد خطرناك سوختمواد شيميايي،  .٤

  محيط كاري: هاي ياستس ث)
  ؛كاري و تجهيزات ايمن يها روشاستفاده از  .١
  ؛مطمئن از مواد خطرناك ةاستفاد .٢
  ؛سيگار كشيدن، خوردن، نوشيدن و داروها .٣
  ؛استراحت يها زمان .٤
 .اقدامات فوري و اضطراري .٥

   

  :كه بايد بدانيد و درك كنيد مواردي
حذف و  يها راهپوشش گياهي و  يسوز آتشكاري در محيط  خطرهادرك  .١

  ؛آنها آثاركاهش 
  ؛اندام تناسبدرك اهميت  .٢
كه تالش  هايي يهسرماو  ها ارزش، همراه با بانان آتشو  مردم ايمنياهميت  .٣

  كنيد؛حفاظت  كنيد از آنها مي
ايجاد ارتباط با  امكان، اهميت آگاه بودن از وضعيت آتش و ها ديدباننقش  .٤

ع از مسيرهاي فرار و نيز زمان . اطالها زمان همةاعضاي تيم و سرپرست در 
 شده طراحي ايمني يها زونزماني تا رسيدن به  ةاستفاده از آنها و فاصل

)LACES(؛  
رفته در انواع  كار به فنونابزارهاي مختلف كنترل آتش و  ايمنيو  كارايي .٥

 ها. يتموقع



٢٦ 
 

  

 اضطراري سالمت در محيط كاري هاي وضعيتواكنش به  :٣- ١  مؤلفه

   

 :بتوانيد انجام دهيدبايد  مواردي كه
 

  

اضطراري سالمت و شروع اقدامات  هاي كمك فوري براي وضعيت درخواست. ١
 ؛متناسب با شرايط و وضعيت

  ؛با مراقبت مداوم يرسان كمكضرورت . ٢
  ؛فرد با وضعيت اضطراري سالمت با پشتيباني كالمي مناسب يساز آماده. ٣
به منظور انجام مداخله توسط يك . نزديك شدن سريع و تا حد ممكن ايمن ٤

 فرد مناسب؛

  يه؛اول خطر هنگام رخ دادن به حادثه در درگير افراد ديگر از . پشتيباني٥
  .دقيق، خوانا و كامل هاي يادداشت. حفظ ٦

 
 

 :٣- ١  مؤلفهمفاد 
 

 :دهد ميموارد زير را پوشش   مؤلفهاين  
  كه: هايي وضعيتالف)  

وضعيت وجود  براي مقابله با اين مسئولدسترسي فوري به شخص  .١
 ؛ندارد

وضعيت  براي مقابله با اين مسئولدسترسي فوري به يك شخص  .٢
 ؛وجود دارد

 خطرناك هستند. محلوضعيت اضطراري سالمت در يك  دچارافراد  .٣
  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
 ؛وضعيت اضطراري سالمت در ضروري اجرايي اتاقدام .١

 ؛با وضعيت اضطراري سالمت لهمقابشما در  توانمندي .٢

 ؛كمك فوري درخواستداليل  .٣

 ؛شما هاي يتقابل اهميت انجام ندادن اقدامات فراتر از .٤

را افراد داليل اينكه چرا اقدامات فراتر از توانايي شما ممكن است زندگي  .٥
 ؛بيشتر به خطر بيندازد

ايجاد پشتيباني براي آنهايي كه از يك وضعيت اضطراري  مؤثر يها راه .٦
 ؛آنها در بهترين شرايط ممكننگهداري و  برند يمسالمت رنج 

مقابله هاي  وضعيت اضطراري سالمت و راه دچارافراد  برناگهاني  ةضرب تأثير .٧
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 ؛مؤثر طور بهبا اين وضعيت 

وضعيت  از يكبراي افرادي كه  ممكن استكه  كالمينوع پشتيباني  .٨
 ؛، ايجاد شودبينند يمرنج اضطراري سالمت 

 ؛وضعيت اضطراري درديگران سالمت براي  القوهخطرهاي ب .٩

گي فراهم افراد درگير در حادثه و چگون ةداليل پشتيباني و كمك به بقي  .١٠
 ؛اين موارد آوردن

 ؛اضطراري هاي يتوضعقانوني براي تكميل سوابق حوادث و  الزامات  .١١

و  ها ياستس مطابق باموقعيت و استفاده از تجهيزات پشتيباني اوليه   .١٢
 .سازماني يها عملدستورال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٨ 
 

  
 يپوشش گياه يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشگيري فنون و كار به :EF2واحد 

 يپوشش گياه يسوز آتشكنترل  هاي يتفعال يساز آماده :١-١  مؤلفه

 يپوشش گياه هاي يسوز آتشكنترل  :٢-١  مؤلفه

  

  اين واحد دربارة
كه در مديريت است توسط افرادي  شده استفاده هاي يوهشفنون و زمينة اين واحد در فعاليت 

 يسوز آتشيا  حريق اطفاءدر مناطق روستايي، يا در عمليات  يپوشش گياه هاي يسوز آتش
  .مشاركت دارندتجويزي 

: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به
  .كاربرد داردتورب 

، زراعت، جنگلداري، مديريت شكار، نشاني خدمات آتشبخش در  فعال از افراداين واحد 
به مديريت داوطلبانه يا  وقت پارهوقت،  تمام صورت بهو افرادي كه  تفرجحفاظت، مديريت مراتع و 

 .كند يم، پشتيباني كنند يمكمك  يپوشش گياه يسوز آتش
  

  :يي داشته باشيدبايد در موارد زير توانابراي دستيابي به اين واحد 

  ؛مناسب در يك سطح محلي هاي يوهشگيري فنون و كار بهتفسير رفتار آتش و 

  ي؛سوز آتش در مورد سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در  
  كنند؛ يمآتش كار  ميدانكه در  يافراد ديگرپشتيباني از  
  ي.سوز آتش ةيك حادث سازماني، براي يها دستورالعملواكنش مناسب، مطابق 
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و  ها واژه
 كليدي هاي عبارت

 يها واژهمرتبط با آن، توانايي درك  هاي يتفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك خواهد  كاربردي

 كرد.

  ١كوچك هاي خليج
آتش، كه شما ممكن است آتش را در  ايه زبانه، بين دماغة آتش مناطقي در جلوِ

 .سه ضلع داشته باشيد

 خط كنترل
يا طبيعي و مرزهاي تحت مراقبت آتش كه براي كنترل  شده ساختهموانع  همة

 شود. ميآتش استفاده 

  آتش تاجي
طور  به، كه يابد ميتاج درختان گسترش  مادة سوختنيآتشي كه از ميان اليه 

  .حي استدر پيوستگي با آتش سط معمول
 شود. مي اجرامستقيم روي آتش  طور بهكنترل آتش كه  هاي فعاليت مستقيم حملة

 آتش هاي كناره  جناح/ پهلو

 ها زبانه
باريك از آتش در حال پيشرفت كه دور از دماغه يا پهلوها گسترش  هاي تراشه

 يابد. مي

 رفتار آتش
و توپوگرافي در قالب  وهوا آب، مادة سوختنيروشي كه در آن آتش به متغيرهاي 

 .دهد ميپارامترهاي شدت آتش و نرخ گسترش واكنش نشان 
 ناشي از رفتار آتش ها سرمايهپتانسيل درمعرض خطر قرارگيري مردم يا  خطر آتش

 آتش وهواي آب
هوا و  درجة حرارتباد،  ويژه بهسوختن،  ةدر طول دور شده بيني پيششرايط اقليمي 
 رطوبت نسبي

 بيروني آتش ةلب  محيط آتش
 پتانسيل شروع آتش ريسك آتش

 مواد سوختني
شامل مواد  ممكن استنوع، كميت، نظم، توزيع و مقدار رطوبت پوشش گياهي، كه 

) يا ها درختچه)، سطحي (الشبرگ گياهي، علف، ها ريشهسوختني زميني (تورب، 
 هوايي (درختان) باشد.

 .كه اغلب با طول شعله مرتبط استنرخ آزادسازي انرژي در طول حركت آتش  شدت آتش

 پشتيباني آتش ةادار
امالك، يا دفتر شركتي كه پشتيباني خدمات  ةبخش جنگل، ادار ةادار

 .شود ميدر تالش براي كنترل حريق توسط آن سازماندهي  سوزي غيرآتش
 نوع آتش سطحي است. ترين متداولآتش زميني، آتش سطحي يا آتش تاجي،  نوع آتش

 طول شعله
سطح زمين) كه شاخص  طور معمول بهمبناي شعله ( ةبين نوك شعله و ميان ةفاصل

 .شدت آتش است

 جناحي حملة
لنگرگاه  ةفعاليت كنترل از يك نقطدر آن، مستقيم كه  حملة راهبرد ترين متداول
 .كند ميپيشرفت  دماغة آتشسمت  سپس در طول جناحين به شود و ميشروع 

  سوزد. ميزميني و با دود كردن  مادة سوختني ةيآتشي كه در ال  آتش زميني
 .دهد ميپيشاني آتش كه بيشترين نرخ گسترش را نشان  نوك/دماغه

                                                           
١.  Bay(s) 
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 آن أپشت آتش نزديك به مبد پاشنه
 پشتيباني سوزي آتشفعاليت كنترل آتش دور از مرز آن مانند  غيرمستقيم حملة

LACES ايمني هاي زونر و ، ارتباطات، مسيرهاي فرارساني آگاهي، ديدباني 
 سوزي آتش آغازمكان  أمبد

 آن ةآتش در دماغ ةسرعت توسع نرخ گسترش

 دود كردن آتش
، يابد ميكندي گسترش  و از ميان مواد سخت به سوزد ميكه بدون شعله  يآتش

 مانند آتش در تورب
 هاي سوزي آتش

 اي نقطه
 ةسترها يا يك مادجديدي كه جلو يا دور از آتش اصلي توسط خاك هاي سوزي آتش

  .شوند ميدر حال سوختن مشتعل 

 آتش سطحي
آتشي كه الشبرگ سطحي و ساير بقاياي سست روي كف جنگل و پوشش گياهي 

 سوزاند. ميكوتاه را  هاي درختچهكوچك مانند علف و 
 شيب و جهت ويژه بهشكل زمين،  توپوگرافي

 نباشد. شده كنترلآتشي كه  آتش جنگل
 

 پوشش گياهي سوزي آتشبراي كنترل  سازي مادهآ :١- ١  مؤلفه

   

 :دهيدانجام بتوانيد مواردي كه بايد 
گرفتن  درنظرموقعيت آتش و بهترين مسير براي گسترش آتش با تعيين  .١

  ؛شرايط محلي
غذا و آب قبل  هاي نيازمنديلباس و تجهيزات حفاظتي، تعيين و فراهم آوردن  .٢

  ؛از حركت
  ؛تركيبي محيط زيست آتش آثار براساسرفتار آتش محلي  بيني پيش .٣
 سوزي آتش مهماطالعات  ةگزارش در زمين ةآتش و تهي زيست  محيطارزيابي  .٤

  ؛براي سرپرست تيم
  سوزي؛ آتشسازماني در مورد  يها دستورالعمل براساسشما  ةشناسايي وظيف .٥
 هاي انجمنو  نشانيخدمات آتشسازمان شما، گروه آتش،  ةشناسايي وظيف .٦

  سوزي؛ آتش ةدر زمين ها دستورالعملق ديگر مطاب
  ؛ايمن يروش براساسنزديك شدن به آتش  .٧
منابع در تكميل فعاليت، حفاظت فوري و گزارش هر گونه تأمين بازگشت و  .٨

 .مديانقص يا ناكار
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  :دهد ميموارد زير را پوشش   مؤلفهاين  
  :سوزي آتشالف) انواع 
 ؛زميني .١

 ؛سطحي .٢

 .تاجي .٣

  :وشش گياهيپب) اطالعات كليدي آتش 
 ؛ موقعيت آتش (مكان، مرجع نقشه) .١
 ؛آتش (كوچك، متوسط، بزرگ) ةانداز .٢
در حال اشتعال (علف، سرشاخه، درختچه، جنگل،  مواد سوختنينوع  .٣

 ؛)ها ريشهتورب/
 ؛نوع آتش (زميني، سطحي، تاجي) .٤
 ؛رفتار آتش (نرخ گسترش، طول شعله) .٥
 ؛دسترسي به آتش .٦
 ؛منابع آب .٧
  .آتش تهديد در معرضيا امالك  افراد .٨

  :بر رفتار آتش مؤثرپ) عوامل اصلي 
 ؛باد .١

 ؛شيب .٢

 ؛مواد سوختني .٣

 .جهت .٤
  

 

  

 مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
رفتار  بارةدر آن زيست  محيطآتش و  ةمشاهدطريق از  توان يماطالعاتي كه  .١ 

، شامل طول شعله، دود، باد، مواد سوختني، جهت و كرد يآور جمعآتش 
  ؛توپوگرافي

 شده مشاهدهرفتار آتش  دربارةاطالعات  وتحليل يهتجزونگي دسترسي و چگ .٢
  ؛منطقي صورت به

، درختچه/بوته و ها سرشاخه، علف، ها يشهرتورب/ :مادة سوختنيانواع  تأثير .٣
  ؛رفتار آتش بر ها جنگل

رفتار آتش شامل نوع، اندازه،  بر مادة سوختنيمختلف  هاي يژگيواثر  .٤
  ؛ر رطوبتمقداترتيب/توزيع، كميت و 

هوا، رطوبت  درجة حرارترفتار آتش شامل سرعت و جهت باد،  بر وهوا آباثر  .٥



٣٢ 
 

  ؛نسبي، بارندگي، و تغييرات روز/شب
و موانع براي گسترش  آبكندهااثر توپوگرافي شامل شيب، جهت، شكل زمين،  .٦

  ؛آتش
 يها روشو  شده استفاده نمادهايآتش، شامل  ةشما و نقش سازمانآتش  ةبرنام .٧

  ؛يعمليات
  ؛مربوط ديدگاه قانونشما از  هاي يتبراي فعال توجيهات قانوني .٨
 .و چگونگي شناسايي فرمانده واقعه اوليه نشانيخدمات آتش ةوظيف .٩

 
  

 پوشش گياهي هاي سوزي آتشكنترل  :٢- ١  مؤلفه
      

 
  

 :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
 شدة پذيرفته ةرس، در دامنبا استفاده از ابزارهاي در دست ها سوزي آتش اطفاء .١ 

  ؛سازماني هاي دستورالعملرفتار آتش براي هر ابزار، مطابق با 
 ها ريسكپيشرفت اهداف شما با استفاده از ارزيابي ريسك پويا براي كاهش  .٢

  ؛و مردم اعضاي تيمبراي شما، 
، مواد وهوا آبآتش و تغييرات در رفتار آتش،  ةمشاهده و گزارش توسع .٣

  ؛رافي براي سرپرست تيمسوختني يا توپوگ
  ها؛ زمان همةدر  اعضاي تيماز موقعيت آتش، رفتار آتش و  يآگاه .٤
  ها؛ زمان همةسمت منطقه (هاي) ايمن در  از مسيرها به يآگاه .٥
  ؛و سرپرست تيم در طول كل عمليات اعضاي تيمحفظ ارتباط با  .٦
 .فعاليت از پايانبعد  دهي گزارششركت در جلسات  .٧

  

 

  

 :دهد ميد زير را پوشش موار  مؤلفهاين 
  :پوشش گياهي سوزي آتشالف) مراحل كنترل  

 ؛ضربه زدن .١

 ؛مهار .٢

 ي.زن گشتو  يپاكساز .٣

  كنترل آتش: هاي راهبردب)  
 ؛تهاجمي و تدافعي .١

 ؛مستقيم و جناحي حملة .٢

 ؛موازي و غيرمستقيم حملة .٣

  .تركيبي حملة .٤
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 :اطفاء هاي روشپ) 
 ؛حذف اكسيژن .١

 ؛حذف گرما .٢

  مادة سوختني.حذف  .٣
 :) ساخت خط كنترلت

 ؛نقاط لنگرگاه .١

 .انواع خط كنترل .٢
 

 مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد: 

  ؛در معرض خطر هاي يهسرماو  ها ارزش ،كاركنان ايمنياولويت  .١
برقراري  امكانو  آتشاز وضعيت  مستمر ياهميت آگاه، ها ديدبانوظيفه  .٢

ر و نيز زمان و سرپرست. دانستن محل مسيرهاي فرا اعضاي تيمارتباط با 
  ؛)LACES( شده يطراح ايمني يها زونفاصله با ميزان استفاده از آنها و 

  ي؛سوز آتشبا استفاده از انواع ابزار  اطفاء يها روشمثلث آتش و  .٣
براي  ممكن استمختلف  هاي يوهششعله كه ابزارها، فنون و  طول يها دامنه .٤

  ؛باشد مؤثر مقابله با آتش، در آنها
هاي  يتوضعدر  كاربرديابزارهاي مختلف كنترل آتش و فنون  ايمنيو  كارايي .٥

  گوناگون؛
و  كوپترها يهلكار ايمن در نزديكي وسايل نقليه، تراكتورها، بولدوزرها،  نحوة .٦

  ؛هواپيماها
  ؛اراضي مختلفدر  استقرارساخت خط كنترل و  يها روشاصول پايه و  .٧
در  ها يوهشا، فنون و جزئي از يك تيم با انواع ابزاره عنوان بهگي كار نچگو .٨

 .تركيبي حملة
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 يپوشش گياه هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و  :EF3واحد 

 :١-١  مؤلفه
 هاي يسوز آتشدر  مؤثرهمراه براي ارتباط  يها تلفنو  ها سيم يباستفاده از 

 يپوشش گياه

 يپوشش گياه هاي يزسو آتشيك ساختار سازماني در با اجرا مطابق  :٢-١  مؤلفه

  

  دربارة اين واحد

كه در مديريت  سازمانيتوسط افراد و ساختار فرماندهي  شده اين واحد به ارتباطات استفاده
 يسوز آتشيا  حريق اطفاءعمليات  در مناطق روستايي، در يپوشش گياه هاي يسوز آتش

  .پردازد يم، كنند يمتجويزي كار 
: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةبراي هر منطق نحوي توسعه يافته كه اين واحد به

  .داردكاربرد  تورب 
، زراعت، جنگلداري، مديريت شكار، نشانيبخش خدمات آتشدر  فعالاين واحد از افراد 

 يسوز آتشبه مديريت  وقت پارهوقت يا  تمام صورت به و افرادي كه تفرجحفاظت، مديريت مراتع و 
  .كند يمپشتيباني  ،كنند يمكمك   يپوشش گياه

  

  در موارد زير توانايي داشته باشيد:براي دستيابي به اين واحد شما بايد 

  ؛مؤثرارتباط  
  ؛ها آموزشدرك و پيگيري  
  ي؛سوز آتش در مورد سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در 

  كنند؛ يمآتش كار  ميدانكه در  يافراد ديگرپشتيباني از  
 ةسازماني و فرماندهي براي يك حادث يها دستورالعملناسب، مطابق واكنش م 

 ي.سوز آتش
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و عبارات  ها واژه
 كليدي

 يها واژهمرتبط با آن، توانايي درك  هاي يتفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك  شده استفاده

 خواهد كرد.

  ١يتعامل
منابع،  ممكن استدارد. اين سهم  يسوز آتشسازماني كه سهمي در حاصل 

  امالك باشد. يمند بهرهقانوني، يا  هاي يتمسئول

  لنگرگاه ةنقط
جايي كه ساخت خط  ؛يك مانع براي گسترش آتش طور معمول به ؛مناسب يمحل

از پهلو اشتعال آتش  احتمال. اين نقطه براي كم كردن كردشروع  توان يمرا آتش 
  .شود يمخط آتش استفاده ساخت  در زمان

  تجمعات ةمنطق
 آتش و تجهيزات براي انتقال به خط كاركناندر يك كمپ آتش كه  يا منطقه) ١(

 براي حادثهموقت در محل  طور بهكه  يا منطقه) ٢شده است. ( جمعدر آنجا 
  ه است.اختصاص يافت )ICS( اي يقهدق دسترسي سه ةو تجهيزات برپاي كاركنان

  )CL( كاركنانرهبر 
سرپرست بخش يا فرمانده حادثه (بسته به اندازه يا  به گزارش ئةتهيه و ارا

  كاركنانو رفاه  ايمنيشده و  پيچيدگي آتش). مسئول براي اجراي وظايف تعيين

  دهيفرمان
 دهي. مسئول فرمانآنهادر اجراي نقش و وظايف  سازمانهدايت اعضا و منابع يك 

مطابق  دهي. فرمانشود يتعيين م سازمانيا با توافق در يك  نقانو مطابق
  كند. هاي سازمان عمل ميدستورالعمل

  كنترل
 مطابقواكنشي در يك وضعيت اضطراري. مسئول كنترل  هاي يتفعالجهت كلي 

و مسئوليت اقدام و  شود يمتعيين  واكنش اضطراري ةيا در يك برنام قانون
  . عهده دارد را به وضعيت در اين نيازها بقمطاديگر  يها بخشسازماندهي 

  .شوند يماز مردم يا چيزهايي كه از محيط آتش دور نگه داشته  گروهي  ٢قرنطينه
  عظيمحريق  از يك ييها قسمتكنترل آتش براي  هاي راهبرداجراي   فرمانده بخش
مركز عمليات 

  اضطراري
  اد شده است.يجه اهماهنگي واكنش و پشتيباني حادث منظور به تسهيالتي كه

  .يابد يمگسترش  ،اوليه حملة دور ازكه  اطفاءعمل   يافته توسعه حملة

  آتش ميدان
حال سوختن آن در كه آتش در  ييا امالك ياهيگ  پوششاز زمين،  يا منطقههر 

  است. يسوز آتشاست يا سوخته شده است، يا در تهديد براي سوختن در يك 

  نشان آتش
-اين آتش .كند يمعمل  حريق اطفاءكه در  سوزي تبط با آتشهر يك از كاركنان مر

 كاركنانو رفاه  ايمنيو  كاركنانفرمانده توسط  شده براي وظايف تعيين نشانان
  دارند. مسئوليت

سكوي فرود 
  ٣هليكوپتر

در طول  كوپترها يهلو بارگيري  نگهداري، يگير سوخت، كردن مكان اصلي پارك
  يسوز آتش ةحادث

                                                           
١. Agency 

٢. Cordon 

٣. Helibase /Helipad 
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  و وظايف حياتي در يك حادثه ها راهبردبيان اهداف،   ام حادثهاقد ةبرنام

فرماندهي  ةنقط
  حادثه

  كند. يم بيانواكنشي را  هاي يتفعالمكاني كه فرمانده حادثه جهت كلي 

  فرمانده حادثه
 هاي راهبرداهداف كلي و  ةفردي با مسئوليت كلي براي مديريت حادثه، توسع

  كنترل آتش

  تيم مديريت حادثه
، يزير برنامهبالقوه شامل فرمانده حادثه، عمليات،  طور بهوه مديران ارشد، گر

  سازمانمالي و عمومي  يها بخشتداركات، 

  مقدماتي حملة
 پشتيباني از در يسوز آتشبا منابع اوليه براي ورود به  گرفته اقدامات انجام
  ييا زمين ييهوا تيملوگيري از گسترش بيشتر آتش، با جو امالك و  موجودات زنده

  ، سازمان يا مسئول با مسئوليت قانوني براي كنترل يك حادثهخدمات، عامليت  مسئول هدايت
  ايجاد تسهيالت، خدمات، مواد در پشتيباني از حادثه  مدير لجستيكي

  مدير عمليات
، يبالقوه شامل كاركنان زمين صورت بهبراي كنترل آتش،  ها يوهشو  ها راهبرداجراي 

  سنگين هاي ينماشهوايي و 
مدير 

  يزير برنامهاطالعات/
اطالعات در مورد رفتار آتش و منابع براي ايجاد و اصالح  وتحليل يهتجزو  يآور جمع

  آتي يكار ةكنترل حادثه براي دور هاي راهبرداهداف و 
  ... به يسوز آتشاز يك  ينينش عقبايمن براي  يمحل  ايمنيزون 

  از محيط آتش قسمتك در ي ها يتفعالمدير   قسمتسرپرست 
  شكل زمين در يك منطقه  توپوگرافي

  (منطقه) ١ترياژ
تلفات، براي تعيين اولويت پزشكي در  يبند طبقهبراي  شده (مكان) استفاده فرايند

  ها بازماندهجهت افزايش تعداد 
  

 پوشش گياهي هاي سوزي آتشدر  مؤثرارتباط  :١- ١  مؤلفه

   

 :دهيدبتوانيد انجام مواردي كه بايد 
 ها وضعيتپوشش گياهي براي تشريح  سوزي آتش شناسي واژهاستفاده از  .١

  سوزي؛ آتش ميداندر 
و  ها تيمي هم بهاطالعات در مورد وضعيت و انتقال اطالعات  آوري جمع .٢

  ؛و منطقي واضح صورت بهسرپرست 
 هاي دستورالعملو تلفن همراه مطابق با  سيم بيتجهيزات  نگهداري .٣

  ؛دكنندگانسازماني و تولي
آوردن بهترين پوشش و  دست بهو تلفن همراه براي  سيم بيتنظيم  .٤

  ؛دريافت
                                                           

١. Triage  
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 ؛سازماني هاي دستورالعمليا فركانس مطابق با نوع پيام و  كانالانتخاب  .٥
  مخابره؛ تحت شرايط سخت، با جزئيات مورد نياز و تصديق ها پيام مخابرة .٦
  .ستيد هاي سيگنالساده با استفاده از  هاي پيام مخابرة .٧

  

  :دهد ميموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
  :مختلف كار با مردمالف) 

  اعضاي تيم؛ .١
  ها؛ ديدبان .٢
  ؛ها سرپرست .٣
  ؛داوطلبان .٤
 ؛صاحبان و مديران اراضي .٥

 ؛صاحبان امالك .٦

  .مردم عادي .٧
  :ارتباطاتمتنوع  يها روشب) 

 ؛رو در رو .١

 ؛دستي هاي يگنالس .٢

 ؛VHFراديوهاي  .٣

 ؛ها تلفن .٤

  .تلفن همراه .٥

  سخت يزيست  محيطانواع شرايط  كار درپ) 
  ؛باد .١
 ها. يگالو  ها تپه .٢

 

  :١- ١  مؤلفهمفاد 

 مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد: 
دستي و متصديان  هاي يگنالس، ها تلفن، ها سيم يب هاي يتمحدودو  ها يتقابل .١

  ؛آتش ميداناطالعات به  مخابرةبراي 
  ؛ارتباطي ةشي از يك شبكبخ عنوان به ها سيم يبچگونگي استفاده منظم از  .٢
  ؛باتري، نگهداري و شارژ باتري استفاده حداكثري از توانچگونگي  .٣
  ؛دستي هاي يگنالسچگونگي و مكان استفاده از  .٤
 ؛زبان روشن و ساده استفاده از .٥

 .)NATO( المللي ينبالفباي آوايي  .٦
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  پوشش گياهي هاي يسوز آتشاجرا در يك ساختار سازماني در   :٢- ١  مؤلفه

     

  :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد  
  ها و سرپرست اعضاي تيمشناسايي و تعيين موقعيت  .١
يد اهداف شما با شخص أيو ت ها گزارش ةبرقراري جلسات توجيهي و ارائ .٢

  ؛مربوط
 يسازمانده مطابق باشما  ةو مسئوليت مناسب با وظيفات اجرا در سطح اختيار .٣

  ؛شما
  ؛مؤثرم و بهنگا يروش به ها آموزشپاسخ به  .٤
  .برنامهدر گزارش و عمل فوري و مناسب در ارتباط با مشكالت و تغييرات  .٥

    

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
  نوع حادثه: الف)
  ؛غيرمنتظره ةحادث .١
  .شده يزير برنامه رويداد .٢
  :سازماندهي ساختار فرمانب) 

 ؛عناصر .١

 ي.شناس واژه .٢
  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:  
  ي؛پوشش گياه هاي يسوز آتششما در  نسرپرستاآگاهي از  .١
  ؛ساختار فرماندهي سازمان شما .٢
  المللي؛ ينب ةعملكرد، هدف، وظيفه و ساختار سيستم فرماندهي حادث .٣
، مديران يزير برنامهفرماندهي حادثه،  هاي يتمسئولعملكرد، هدف، وظيفه و  .٤

 ؛عمليات و تداركات

 هاي يسوز آتشبراي  المللي ينبدثه سيستم فرماندهي حااعمال  گيچگون .٥
  وابسته؛عملياتي  هاي يطمحپوشش گياهي و ديگر 

 ؛پوشش گياهي هاي يسوز آتشكليدي مديريت اضطراري در  يها لفهؤم .٦

  .پوشش گياهي هاي يسوز آتشو كنترل در  فرمان ةتئوري پاي .٧
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 ش گياهيپوش هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به :EF4واحد 

 گياهي پوشش يسوز آتش كنترل هاي يتفعال براي دستي ابزارهاي يساز آماده :١-١  مؤلفه

 پوشش گياهي هاي يسوز آتشاستفاده از ابزارهاي دستي براي كنترل  :٢-١  مؤلفه

  

  اين واحد دربارة

كه در مديريت است افرادي  الزم هاي شايستگي تعييناين واحد حوزة فعاليت 
تجويزي  يسوز آتشيا  حريق اطفاءدر مناطق روستايي، عمليات  ياهيگ  پوشش هاي يسوز آتش

  .كار خواهند شد به مشغول
: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به

  .كاربرد داردتورب 
ريت شكار، حفاظت، ، زراعت، جنگلداري، مدينشانيفعال در خدمات آتشافراد  اين واحد از

  پوشش يسوز آتشبه مديريت  وقت پارهوقت يا  تمام صورت بهو افرادي كه  تفرجمديريت مراتع و 
  .كند يم، پشتيباني كنند يمكمك   ياهيگ

  

  بتوانيد موارد زير را انجام دهيد:براي دستيابي به اين واحد شما بايد 

  ؛ايمن و شايسته صورت بهاستفاده از ابزارهاي دستي  
  ي؛سوز آتش در مورد سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در  
  كنند؛ يمآتش كار  ميدانپشتيباني از ساير افراد كه در  
 ي.سوز آتش ةسازماني براي يك حادث يها دستورالعمل براساسمناسب،  واكنش 
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و عبارات  ها واژه
 كليدي

 يها واژهمرتبط با آن، توانايي درك  هاي تيفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
شده در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك  استفاده

 خواهد كرد.

  لنگرگاه ةنقط
جايي كه ساخت خط  ؛يك مانع براي گسترش آتش طور معمول به ؛مناسب يمحل

آتش از پهلو در  اشتعال احتمال كاهش. اين نقطه براي كردشروع  توان يمرا آتش 
  .شود يمخط آتش استفاده ساخت  زمان

  خط كنترل
مورد آتش  ةتيمارشد مرزهايشده يا طبيعي و  جامع براي همة موانع ساخته اي واژه

بر، خط آتش، برش مادة  استفاده براي كنترل آتش (رجوع شود به خط مقابله، آتش
  سوختني، خط خراشيدن، خط فرعي، خط مرطوب).

  ستيابزارهاي د
دهنده،  ، كلنگ دوسر، تبر، شكافMcLeod ،Pulaskiبيل، بيلچه، چنگك، چنگك 

  و ابزارهاي تركيبي يپشت پاش كوله زننده، آب زننده/ ضربت سخت
LACES ايمني يها زون، آگاهي، ارتباطات، مسيرهاي فرار و ها ديدبان  

  و دود كردن / برافروختن و سوختنشدن زغال، سوختن فعال، گرمايش يشپ  نوع سوختن
  ها يشهرجنگل، درختچه، علف، تورب يا   نوع پوشش گياهي

  آتش تاجي، سطحي و زميني  يسوز آتشنوع 
  

  :١- ١  مؤلفه
 يسوز آتشكنترل  هاي يتفعالابزارهاي دستي براي  يساز آماده

  پوشش گياهي
    

  :انجام دهيد مواردي كه بايد بتوانيد
  ؛حفاظت هاي يتفعالكاري ايمن براي  ةايجاد يك منطق .١
  ؛مناسب براي اين وظيفه يانتخاب ابزارهاي حفاظت .٢
  ؛سازماني/ توليدكنندگان الزاماتحفظ ابزارهاي دستي، مطابق با  .٣
  ؛نقل و حمل ةو حفظ ابزارهاي دستي بر روي وسيل بار كردن .٤
  ؛ايمن صورت به يابزارهاي دستي و حفاظت ةحفظ و ذخير .٥
  ؛انكاركن حفاظتيو كنترل تجهيزات  يساز آماده .٦
  .كلي طور بهو سالمت شخصي و ديگران  يحفظ ايمن .٧

  

    

 :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 

  و حفظ ابزارهاي دستي با استفاده از: يساز آماده الف)
 ؛دستي هاي يلفا .١

 .ديگر يابزارهاي حفاظت .٢

  زير: هاي يتوضعدر  ب)
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 ؛يك كارگاه آموزشي .١

 ./ در عملياتميداندر  .٢

  :دستي كنترل آتش زيرحفظ انواع ابزار  پ)
 ؛ابزارهاي حفاري .١

 ؛ابزارهاي خراش دادن .٢

 ؛ابزارهاي برش .٣

 ؛ابزارهاي كوبيدن .٤

 ؛ابزارهاي خفه كردن .٥

 .ابزارهاي پاشيدن .٦

  :شخصي حفاظتتجهيزات  ت)
 ؛كاله ايمني/ محافظ صورت/ عينك ايمني )١

 ؛لباس مقاوم به آتش )٢

 ؛دستكش )٣

 ؛مقاوم به گرما يها چكمه )٤

 .دنيآشاميآب  )٥

  :ونقل حمل هاي يلهوسدر  قطعات حفظتجهيزات  ث)
 ؛طناب )١

  .تسمه )٢
    

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
 ؛ايمن از ابزارهاي حفاظتي ةاستفاد .١

 ها؛ يسوز آتش كنترل براي استفاده مورد دستي ابزارهاي نگهداري نحوة .٢

  ها. يتوضعتجهيزات در انواع  حفظفنون  .٣
  

  پوشش گياهي هاي يسوز آتشاي كنترل استفاده از ابزارهاي دستي بر  :٢- ١  مؤلفه

    

  :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
  ؛رفتار آتش محلي بيني يشپمنطقي و  صورت بهآتش  زيست  بي محيطارزيا .١
 صورت بهپوشش گياهي  يسوز آتشاستفاده از ابزارهاي دستي براي كنترل  .٢

  ؛سازماني يها دستورالعمل مطابقايمن 
  ؛پوشش گياهي يسوز آتش يدر پ يزن گشتپاكسازي و  .٣
بخشي از يك تيم با تركيبي از ابزارهاي دستي، استفاده  عنوان بهاجرا . ٤

  .سازماني يها دستورالعمل مطابق، تناوبي صورت به
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    :٢- ١  مؤلفهمفاد 

    

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
  لف)ا

  
 ؛حفاري .١

  ؛خراش دادن .٢
 ؛برش .٣

 ؛ضربه زدن .٤

 ؛خفه كردن .٥

 .دنيپاش .٦
  

  )ب

  
  ؛آتش زميني .١
  ؛آتش سطحي .٢
 .آتش تاجي .٣

  

  پ)
  

 ؛ضربه زدن .١

  ؛مهار .٢
 ي.زن گشتپاكسازي و  .٣

  

  ت)
  

  ؛مستقيم حملة .١
  .غيرمستقيم حملة .٢

  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
 زيست يط محآتش و  ةمشاهد طريق رفتار آتش از دربارة توان يماطالعاتي كه  .١

، جهت و ، مواد سوختنيطول شعله، دود، باد ، شاملكرد يآور جمعآتش 
  ؛توپوگرافي

شده  اطالعات در مورد رفتار آتش مشاهده وتحليل يهتجزچگونگي ارزيابي و  .٢
  ؛و موضوعات ايمني ديگر خطرهامنطقي، شامل شناسايي  صورت به

با مستمر و امكان ارتباط  يسوز آتشاز وضعيت ي ، اهميت آگاهها ديدباننقش  .٣
اطالع و زمان استفاده از آنها و  فراري مسيرها شناختو سرپرست.  اعضاي تيم

  ؛ )LACESشده ( طراحي ايمني يها زونبه  الزم براي رسيدن از مدت زمان
 اراضيدر  مؤثرمستقيم و  صورت بهچگونگي ساخت و استقرار خط كنترل  .٤

  ؛سازماني يها دستورالعملمتغير، مطابق با 
انفرادي و  صورت بهاستفاده  مورد ابزارهاي دستي هاي يتمحدودو  ها يتقابل .٥
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 كوپتر يهلو  ها تلمبه، احتراق يها دستگاهبا ابزارهاي دستي ديگر،  يتركيب
  ؛بخشي از يك تيم كنترل آتش عنوان به

 انبوهي، ارتفاع و مادة سوختنينوع  با توجه بهچگونگي انتخاب ابزارهاي صحيح  .٦
  ؛عمليات كارايي برديگر  تأثيراتپوشش گياهي و 

مطابق ايمن و  ،مؤثر صورت به ز ابزارهاي دستياستفاده ا يها روش .٧
  .سازماني يها دستورالعمل
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 پوشش گياهي با استفاده از پمپاژ آب هاي يسوز آتشكنترل  :EF5واحد 

 :١-١  مؤلفه
و تجهيزات كمكي ديگر براي استفاده در  ها شلنگ، ها تلمبه يساز آماده
 پوشش گياهي هاي يسوز آتش

 پوشش گياهي يسوز آتشانداختن تلمبه در وضعيت  كار بهم و تنظي :٢-١  مؤلفه

  :٣-١  مؤلفه
 هاي يسوز آتشآب براي كنترل  يها لولهو  ها شلنگاز طريق  يرسان آب

  پوشش گياهي

  

  اين واحد دربارة

كه در مديريت است افرادي  هاي الزم براي شايستگي زمينةاين واحد در مسئوليت 
 يسوز آتشيا  حريق اطفاءعمليات و  در مناطق روستايي ياهيگ  پوشش هاي يسوز آتش

  .مشغول به كارندآب  ةساد ةتجويزي با استفاده از تلمب
: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به

  دارد. بردتورب كار
داري، مديريت شكار، ، زراعت، جنگلنشانيبخش خدمات آتشدر  فعال افراد اين واحد از

به مديريت  وقت پارهوقت يا  تمام صورت بهافرادي كه نيز و  تفرجحفاظت، مديريت مراتع و 
  كند. يمپشتيباني  كنند، يمكمك  ياهيگ  پوشش يسوز آتش

  

  :بتوانيد موارد زير را انجام دهيدبراي دستيابي به اين واحد شما بايد 

 ؛مهارت الزمبا و استفاده از يك تلمبه  يساز آماده 

  ،؛زدن محل تلمبه استقرار مجددو  يساز آمادهانتخاب 

  ؛ها شلنگپخش كردن و انتقال 

  ؛اوليه و پاكسازي حملة هاي يتوضعآتش در  اطفاءآب براي  يها لولهاستفاده از 

  آتش ميداناجراي ايمن در. 
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و عبارات  ها واژه
 كليدي

 يها واژهط با آن، توانايي درك مرتب هاي يتفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
شده در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك خواهد  استفاده

 كرد.

  ١كاويتاسيون
مكش هواي ورودي از طريق يك حلقه يا با  ةدر نتيجهوا در تلمبه  يها حبابتشكيل 

 .آب مسدود شده است يها نشست تهصافي مكش كه با 

  از ديگري است. باالتريك طرف  در جايي كهآب در يك شلنگ  پايينر رو به فشا  نوك/دماغه
  ابزاري براي قطع جريان آب به شلنگ اضافي  شلنگ ةگير

  .كند يمفشار اضافه حركت  دليل بهكه آب در جهت وارونه با جريان آب  ةسر لول  واكنش جت
  در طول شلنگ kPaدر  شده يريگ اندازهمقاومت به جريان آب درون شلنگ،   اتالف
  اصطكاكمانده در انتهاي شلنگ بعد از نوك و افت  فشار باقي  آب ةفشار سر لول
  شود يم مخالف اعمال ةيك بدننيرويي كه در برابر   فشار

صافي/ پااليش 
  كننده

  اغلب فلزي در انتهاي شلنگ مكش يفيلتر

  ل ، گها يانجردر پايين  شده مواد سست بسيار كوچك يافت  لجن
  تلمبه، براي آماده كردن تلمبه نسبت به تر پايينباال بردن آب از يك سطح   ش (باالرو)مك

  شلنگ مكش
فشار  در برابربراي مقاومت  شده ، طراحييساز آمادهاز صافي به تلمبه براي  يشلنگ

  آب دروني باال (فشار پشتي)

  بستن/درزگيري 

يري از ورود يا بازگشت گاز شده براي جلوگ مخصوص استفاده ةالستيكي يا پارچ ةماد
 ةقطعه فلز، لول چندكه دو يا گيرد  يقرار م يا در نقطه طور معمول بهيا هوا به لوله؛ 

 »O« ة، اغلب حلقشوند يبه همديگر متصل م  پالستيكي يا الستيكي يا شلنگ
  .شود يناميده م) )Rings-Oها (اورينگ(

  آزاد كند. تواند يمآبي كه تلمبه  مقدار  حجم

  لقه/پيچح
شلنگ مكش  واردچرخيدن و به حالت مارپيچي درآمدن، يا چرخ زدن آب وقتي كه 

  .كند يمآبي اهميت پيدا  . اين مورد در زمان كمشود يم ها تلمبه

  چكش آب
تصادفي متوقف  صورت به كند يمشوك فشار وقتي كه آب درون شلنگ حركت 

  .شود يم

  آب (پمپاژ رله) ةرل
قابل حمل، براي  يبندها آبيا با استفاده از  ها يسرلمبه، در ارتباط بيشتر از يك ت

  طوالني براي غلبه بر افت فشار يا در فواصل هاسربااليي در كردن آبآزاد 
  
  
  
  
 

                                                           
 شود. ييها حبابايجاد  تبخير موضعي مايع و موجباست كه در آن كاهش فشار  اي يدهپدكاوبتاسيون،  .١
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  :١-١  مؤلفه
و تجهيزات كمكي براي استفاده در  ها شلنگ، ها تلمبه يساز آماده
  پوشش گياهي هاي يسوز آتش

   

 :نجام دهيدبتوانيد امواردي كه بايد 
قبل از شروع مطابق با  يها كنترلو  يرسان سوختحفاظت روزانه،  .١

  ؛توليدكنندگان هاي يهتوص
  ؛ونقل حمل در ايمن صورت به سوخت و ها شلنگ ،ها تلمبه حفظ و باركردن .٢
  ؛تجهيزات و تداركاتتأمين  و ايمنيحفظ  .٣
  ؛حفاظت شخصيو كنترل تجهيزات  يساز آماده .٤
  گروهي؛و  فردي و سالمت ايمنيكامل حفظ  .٥
  محيطمديريت منابع و مواد مطابق با قانون مربوط، الزامات سازماني و  .٦

  ي؛زيست
و تجهيزات كمكي، گزارش هر گونه  ها شلنگ، ها تلمبه مترميم و تنظي .٧

 .نقص بعد از استفاده
  

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
زات كمكي با استفاده و تجهي ها شلنگ، ها تلمبهو حفاظت  يساز آماده الف)

  از:
  ؛ابزارهاي دستي .١
  ؛ابزارهاي حفاظتي ديگر .٢
  ها. يريدرزگو  هااورينگ .٣

  زير: هاي يتوضعدر ب) 
  ؛كارگاه آموزشي .١
  ./ در عملياتميداندر  .٢

  

  شخصي حفاظتتجهيزات پ) 
  ؛كاله ايمني/ محافظ صورت/ عينك ايمني .١
  ؛لباس مقاوم به آتش .٢
  ؛دستكش .٣
  ؛مقاوم به گرما يها چكمه .٤
  ؛شيدنيآب نو .٥
  .گوشمحافظ  .٦
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  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
  ؛ايمن از ابزارهاي حفاظتي ةاستفاد .١
  ؛توليدكنندگان الزامات براساسساده  يها تلمبهچگونگي نگهداري  .٢
  ها؛ يتوضعتجهيزات در انواع تأمين  هاي روش .٣
  ؛كردن قبل از انبار ها شلنگ آوري چگونگي جمع .٤
الزامات  گرفتن درنظربا ، مجدد يگير سوختو  يگير سوخت هاي روش .٥

 ي.زيست  محيط
  

  پوشش گياهي يسوز آتشيك تلمبه در وضعيت  انداختن كار بهتنظيم و   :٢-١  مؤلفه

    

 :دهيد مواردي كه بايد بتوانيد انجام
  ؛رفتار آتش محلي بيني يشپمنطقي و  صورت بهآتش  زيست  ارزيابي محيط .١
  ؛رست شماتوسط سرپ شده نقاط تعيين به يرسان آب .٢
  ؛آنها مناسب بودنشناسايي ذخاير آب در منطقه و ارزيابي  .٣
 ةمنطقتأمين آب و  ةكه امكان دسترسي به ذخير يزن تلمبهانتخاب محل  .٤

 ي را دارد؛زن كاري براي عمليات تلمبه

  ؛تلمبهاستقرار يك مسير دسترسي ايمن از محل  .٥
لوگيري از ج، يا تلمبهكاهش آسيب به  منظور بهمكش  ةشاخاب دادن يجا .٦

  ؛تلمبه برايجريان آب و بهبود كيفيت و كميت دسترسي آّب  يها نشست ته
  ؛توليدكنندگان يها دستورالعملمطابق ، شروع، اجرا و بستن پمپ كردن آماده .٧
  ؛ها لولهو ايمن آب از سر  مؤثر ةتخليبراي  يرسان آبكنترل حجم و فشار  .٨
  ؛ياتعملپيوستگي ذخاير سوخت، روغن و آب براي حفظ كنترل  .٩

  ؛تقويت آبرله/ تنظيم  .١٠
  ؛كل عمليات درو سرپرست  اعضاي تيمآب،  ةلول )هاي( ارتباط با اپراتور حفظ .١١
  .بعد از استفاده تلمبه به محل بازگرداندن .١٢

  

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
  آب: ةمسائل ذخير الف)

  ؛دسترسي .١
  ؛كيفيت .٢
  ؛كميت .٣
  ؛استفاده ميزان .٤
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  .از آب مؤثر ةاستفاد .٥
  

  واردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:م
، سازي بسيار سبك شامل تنظيم، آماده حمل يك پمپ قابل يانداز چگونگي راه .١

  ؛ها لولهو سر ها شلنگفشار و آزادسازي از  ةتوسع
منابع طبيعي شامل كميت، كيفيت و طريق چگونگي بهبود ذخاير آب از  .٢

  ؛قابل حمل بند آباستفاده و استفاده از يك  كارايي
و عمليات پيوسته، شامل  يرسان آبچگونگي پايش پمپ در عمليات براي  .٣

  ؛تلمبه زدناساسي چگونگي حل مشكالت 
  ؛تقويت پمپاژرله/ چگونگي تنظيم سيستم  .٤
و  ها سيم يببا استفاده از كردن پمپاژ  يها دستورالعمل ارائةچگونگي  .٥

  ؛دستي هاي يگنالس
اعضاي تش و امكان ارتباط با ، اهميت آگاه بودن از وضعيت آها ديدباننقش  .٦

و زمان استفاده  مسيرهاي فرار محلها. دانستن  زمان همةو سرپرست در  تيم
 .)LACESشده ( طراحي ايمني يها زوناز آنها و طول مسير براي رسيدن به 

  

  گياهي پوشش يسوز آتش كنترل براي  لوله و  شلنگ با يرسان آب  :٣-١  مؤلفه

    

 :د انجام دهيدبتوانيمواردي كه بايد 
 يها دستورالعمل مطابق ها لوله طريق از ها يسوز آتش كنترل براي يرسان آب كنترل .١

  ؛سازماني
  ؛سازماني يها دستورالعمل مطابق، ايمن و مؤثر طور بهعمليات پاكسازي  اجراي .٢
توسط سرپرست و  شده هدايت صورت به يرسان آبشلنگ در نقاط  نقرار داد .٣

  ؛زمانيسا يها دستورالعمل مطابق
  ؛سازمان يها دستورالعمل مطابقشلنگ پرشده و پرنشده جايي  جابه .٤
 .و سرپرست اعضاي تيم، تلمبهارتباط با اپراتور حفظ  .٥

  

  :دهد يمپوشش  راموارد زير   مؤلفهاين 
  : لوله با يرسان آب الف)

١.  Jet ) فواره(  
٢. Spray )پاش آب(  

  آتش: استفاده از آب در عمليات مديريتب) 
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  ؛جناحيو  مستقيم حملة .١
  ؛غيرمستقيم حملة .٢
  ي؛زن گشتو پاكسازي و  ضربه زدن .٣
  .آب نگهداري .٤

  براي استفاده: ها تلمبهنوع و مقدار شلنگ و  پ)
  ؛فاصله .١
  ؛ارتفاع .٢
  ؛اندازه شلنگ .٣
  .فشار .٤

  : شلنگاز مجدد  ةاستفاده و استفاد ت)
  ؛قرارگيري شلنگ .١
  ؛استقرار يها روش .٢
  .بازسازي يها روش .٣

 :ارتباط يها روش ث)

  م؛سي يب .١
  ؛دستي عالئم .٢
  .دونده .٣

  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
پوشش گياهي شامل  يسوز آتشآب در انواع مختلف  گي پخشچگون .١

  ؛زميني، سطحي و تاجي هاي يسوز آتش
ها  شلنگ، استقرار و بازسازي ها لوله، حمل قابل يها تلمبهاستفاده از  يها روش .٢

  ؛سازماني يها دستورالعملمطابق با 
انفرادي و  صورت به شده استفاده حمل قابل يها پمپ هاي يتو محدود ها تيقابل .٣

 عنوان به كوپتر يها و هل تلمبهتركيبي با ابزارهاي دستي ديگر، ابزارهاي احتراق، 
  ؛بخشي از تيم كنترل آتش

نوع و ارتفاع پوشش گياهي، طول  با توجه بهچگونگي انتخاب ابزارهاي صحيح  .٤
 شود؛ يمگرفته  احتماالً درنظرز رفتار آتش كه ديگر ا يها جنبهشعله و 

با مستمر ارتباط  توانايي برقرارياز وضعيت آتش و ي ، اهميت آگاهها ديدباننقش  .٥
مدت زمان  آنها و از استفاده زمان و فرار مسيرهاي از آگاهي . سرپرست و تيم اعضاي

  ).LACES( شده طراحي ايمني يها زون به الزم براي رسيدن
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 گيري فنون احتراق پوشش گياهيكار به :EF6واحد 

 :١-١  مؤلفه
ابزارهاي احتراق و تجهيزات كمكي براي استفاده در  يساز آماده
 پوشش گياهي هاي يسوز آتش

 شده مشخص ١يزن آتش يها برنامهگيري ابزارهاي احتراق مطابق كار به :٢-١  مؤلفه

  

  دربارة اين واحد

كه در مديريت است افرادي  الزم براي ستگيشاي زمينةاين واحد در مسئوليت 
 يسوز آتشيا  حريق اطفاءدر مناطق روستايي، در عمليات  ياهيگ پوشش هاي يسوز آتش

  .مشاركت دارندتجويزي 
: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به

  د.دار بردكار تورب 
مواد  اشتعالبراي كه به استفاده از تجهيزات احتراق دستي ت اس كساني مختصاين واحد 

 است كه عمليات احتراق ساده است، هايي يتوضعنياز دارند. اين مورد براي سوختني گياهي 

  است. مستقيم نظارت تحت كننده اقدام فرد و است اندك  آتش رفتار  و پيچيدگي ريسك، سطح
، زراعت، جنگلداري، مديريت شكار، نشانيشبخش خدمات آتدر  افراد فعال اين واحد از

به مديريت  وقت پارهوقت يا  تمام صورت به و افرادي كه تفرجحفاظت، مديريت مراتع و 
 .كند يم، پشتيباني كنند يمكمك  ياهيگ  پوشش يسوز آتش

  

  :بتوانيد موارد زير را انجام دهيدبراي دستيابي به آن شما بايد 
 ؛سوزاندن عمليات در گياهي پوشش اشتعال براي احتراق زارهاياب از استفاده و يساز آماده 

  ي؛سوز آتشدربارة سازماني  يها دستورالعملپيگيري 

  ؛آتش ميداناجراي ايمن در 

  كنند؛ يمآتش كار  ميدانپشتيباني از ساير افراد كه در  
  يسوز آتش ةسازماني، براي يك حادث يها دستورالعملواكنش مناسب، مطابق. 

                                                           
.١ Firing plans 
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 و عباراتها  واژه
 كليدي

 يها واژهمرتبط با آن، توانايي درك  هاي يتفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
شده در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك خواهد  استفاده

 كرد.

  لنگرگاه ةنقط
جايي كه ساخت خط  ؛يك مانع براي گسترش آتش طور معمول به ؛مناسب يمحل

اشتعال آتش از پهلو در  احتمال كاهش. اين نقطه براي كردشروع  توان يم راآتش 
  .شود يمخط آتش، استفاده ساخت  زمان

 يسوز آتش
 ١پشتيباني

در  مادة سوختنيخط كنترل براي مصرف يك دروني  مرزدر طول  شده مشتعلآتش 
  از يك آتش يا تكه

 يزن آتش 
 ٢پشتيباني

در  مادة سوختنيخط كنترل براي مصرف  يك دروني مرزدر طول  شده مشتعلآتش 
  ستون همبرداري آتش نيرويتغيير جهت  يااز يك آتش  يا تكه

Burning out
٣ 

مادة گستردن آن يا مصرف  منظور بهخط كنترل يك يك آتش درون  اشتعال
  آتش و خط كنترل مرزبين  سوختني

خط كنترل (خط 
  آتش)

حريق و  استفاده در اطفاءمورد شده آتش،  تيمار مرزيك مانع طبيعي يا مصنوعي، يا 
  كردن گسترش آتش تجويزي براي محدود يسوز آتش

  ٤يا قطرهمشعل 

سوخت، ابزار كنترل جريان  ةيك دهان هزا مجهز ب اشتعال ةاز ماد دستييك قوطي 
 طور كلي تركيبي از ديزل و بنزين شده به استفادهسوخت يله و مشعل. ت، فسوخت

تجويزي  يسوز و آتش آتش پشتيبانيبراي  ها يسوز آتش احتراقبراي كه  است
  شود. ياستفاده م

 زيست محيط
  آتش

و  مادة سوختنيو تغييرات عوامل توپوگرافي،  هااز شرايط اطراف، اثر يا مجموعه
  .كند يمآن را تعيين  تأثيراتكه رفتار آتش و  وهوا آب

  رفتار آتش
و آتش گسترش  يابد ميها توسعه  شعله ،يابد ميراهي كه در آن مادة سوختني احتراق 

وهوا و  را كه در ارتباط با مواد سوختني، آب يديگر هاي يژگيو و كند پيدا مي
  دهد. يمشود، نشان  يتوپوگرافي تعيين م

محتواي رطوبت 
  مادة سوختني

بيان  مادة سوختنيدرصدي از وزن خشك  صورت بهكه  مادة سوختنيمقدار آب 
  .شود يم

                                                           
١ .Back burning روششده از اين  كنترل يسوز آتش. در زمان يسوز آتششده در طول حوادث  كنترل يسوز آتشدر  روشي كاربردي 

براي  Backfiringيا  Back burning، شود يماستفاده  "نوار خط سياه"شده براي ايجاد يك  يزير برنامه يسوز آتشدر طول حوادث 
شده  كنترل يسوز آتشدر طول  زا اشتعالمواد  مقداريك راه كاهش  Back burning. شود يمتوقف آتش در حال گسترش نيز استفاده 

 روشآتش اصلي است. اين  ةجبه وِدر جل ،طبيعي يا مصنوعي بر آتشكوچك در طول يك  هاي يسوز آتشطبيعي با شروع  يسوز آتشيا 
 و معموالً 'آتش اصلية سمت عقب جبه سوزاندن به'كوچك براي  هاي يسوز آتشكه  شود يمناميده  Back burningبه اين دليل 

 .گيرد يمصورت  ،سوزاندن و حركت در مقابل بادهاي در سطح زمين

٢. Backfiring دد آن) با براي توقف پيشرفت يك آتش (هدايت مج بانان آتش، راهبرد. در اين شده كنترل يسوز آتشاضافي در  اشتبرد
 .كنند يم، تالش از اين آتش يا تكهسوزاندن مواد سوختني در 

  آتش و خط كنترل. زبين مر مادة سوختنيايجاد آتش درون بك خط كنترل براي مصرف  .٣

٤. Drip torch 
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  ختنيمادة سوبار 

در هر  مادة سوختنيوزن  ةوسيل هكمي ب صورت بهموجود كه  مادة سوختنيمقدار 
 مادة سوختنيدر دسترس ( مادة سوختني. ممكن است شود يمواحد سطح بيان 

وزن خشك بيان  صورت بهطور معمول  بهكه  مادة سوختنيشدني) يا كل  مصرف
  ، باشد.شود يم

  مادة سوختنينوع 
مواد شامل  ممكن استوزيع و مقدار رطوبت پوشش گياهي. كه نوع، كميت، ترتيب، ت

) يا هوايي ها درختچه)، سطحي (الشبرگ گياه، علف، ها يشهرزميني (تورب،  سوختني
  (درختان) باشد.

  احتراق يها طرح
، يا سوختن رو به بيرون براي پشتيبانيتجويزي، آتش  آتشروشي كه در آن يك 

مورد احتراق معمول  يها طرح. شود يم ايجاد ،آوردن رفتار آتش مشخص دست به
  .است ي در دماغه، نواري و آتش نواريا نقطه، جناحي، پشتيباني :استفاده

 يسوز آتش
  تجويزي

و در  شده از آتش تحت شرايط محيط زيستي تجويز شده يزير برنامه ةاستفاد
اژه توجه: اين و(مشخص، براي دستيابي به يك هدف مديريت منابع  يها محدوده

  .رود) مي كار به »شده كنترل يسوز آتش«قبلي  ةواژ جاي به
  

  :١- ١  مؤلفه
هاي احتراق و تجهيزات كمكي براي استفاده در ارابز يساز آماده
  پوشش گياهي هاي يسوز آتش

    

  :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
 يها يهتوص براساسشروع از قبل  يها كنترلو  يگير سوختمراقبت روزانه،  .١

  ؛توليدكنندگان
  ؛مادة سوختنيبا شرايط  متناسبابزار احتراق  يساز آمادهانتخاب و  .٢
  ؛ونقل حمل در ايمن صورت به سوخت و احتراق ابزارهاي از حفاظت و باركردن .٣
  ؛و مراقبت از ذخاير و تجهيزات ايمنيحفظ  .٤
  ؛و كنترل تجهيزات حفاظت شخصي يساز آماده .٥
  ؛رانديگو  خودايمني و سالمت كامل حفظ  .٦
  .سازماني و محيط زيستي الزاماتبا قانون مربوط،  مطابقمديريت مواد  .٧

  

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين 
  :ابزارهاي احتراق الف)

  ؛مشعل گازي .١
  ي؛ا قطرهمشعل  .٢
  .ديزلي مشعل .٣

  و حفاظت از ابزارهاي احتراق با استفاده از: يساز آمادهب) 
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  ؛ابزارهاي دستي .١
  .رابزارهاي حفاظتي ديگ .٢

  زير: هاي يتوضعدر  پ)
  ؛كارگاهيك  .١
  ./ در عملياتميداندر  .٢

  :شخصي حفاظتتجهيزات ت) 
  ؛كاله ايمني/ محافظ صورت/ عينك ايمني .١
  ؛لباس مقاوم به آتش .٢
  ؛دستكش .٣
  ؛مقاوم به گرما يها چكمه .٤
  آشاميدني.آب  .٥

  

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:
از تجهيرات،  نايم ةاستفاد و سازندگان براي كنندگان يهته يها دستورالعمل .١

  ؛مواد و توليدات
 كرد؛ايمن تركيب  صورت به توان يمكه  ها سوختاز  ييها نسبت .٢

 . سوختايمن  ونقل حملي ها و روش الزامات .٣
  

  شده معين يزن آتش يها برنامهگيري ابزارهاي احتراق مطابق با كار به  :٢- ١  مؤلفه

    

  :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد 
  ؛رفتار آتش محلي بيني يشپمنطقي و  صورت بهآتش  زيست  محيطيابي ارز .١
 ؛در جلسات توجيهي شده بيان يها آموزش تأييد .٢

  ؛شده معين سوزي آتش ةكارگيري ابزار احتراق مطابق با برنام به .٣
  ؛برنامه دررفتار آتش در احتراق و گزارش تغييرات  ةمشاهد .٤
ناايمن احتماالً  ياايمن نيست  اتخاذ اقدام مناسب در زماني كه رفتار آتش .٥

  ؛خواهد شد
  ؛يي و رفتار آتشوهوا آبمشاهده و گزارش تغييرات در شرايط  .٦
و  مطابق جلسات توجيهيكنترل آتش  كاركنانارتباط و كار با  .٧

  ؛سازماني در طول عمليات احتراق يها دستورالعمل
  .ايمن صورت بهابزار احتراق  خاموش كردن .٨
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  :دهد يما پوشش موارد زير ر  مؤلفهاين 
  ابزارهاي احتراق: الف)

  ؛مشعل گازي .١
  ي؛ا قطرهمشعل  .٢
  .ديزلي مشعل .٣

  :مادة سوختنيشرايط  ب)
  ؛مادة سوختنيرطوبت  .١
  ؛مادة سوختنينوع  .٢
  .مادة سوختنيبار  .٣

  در عمليات مديريت آتش: يسوز آتشاستفاده از  پ)
  ؛موازي و غيرمستقيم حملة .١
  .)يساز خاموشمحدود كردن ( .٢

  

  يد بدانيد و درك كنيد:مواردي كه با
  گذارد؛ يماحتراق و رفتار آتش اثر  برآتش كه  يزيست  محيطعوامل  .١
رفتار آتش و  بر گذارياحتراق مختلف براي اثر يها چگونگي استفاده از طرح .٢

  ؛سازماني يها دستورالعملمطابق  سوزي آتش ةدستيابي به اهداف برنام
  ؛و مردم عاديتيم  اعضايايمني و سالمت شخصي،  براثر دود  .٣
انفرادي و  صورت به شده ابزارهاي احتراق استفاده هاي يتمحدودو  ها يتقابل .٤

 كوپتر يهلو  ها تلمبههاي دستي، رتركيبي با ابزارهاي احتراق ديگر، ابزا
  ؛از يك تيم كنترل حريق بخشي عنوان به

ي ارتباط برقرار امكانو  يسوز آتشاز وضعيت هي ، اهميت آگاها ديدباننقش  .٥
تيم و سرپرست. آگاهي از محل مسيرهاي فرار، زمان استفاده  اعضايبا ستمر م

  شده. طراحي ايمني يها زونبه  مدت زمان الزم براياز آنها و 
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  فصل دوم:
  تشريح مواد آموزشي و اقدامات اجرايي
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  :EF1واحد 
ها براي شما و ديگران با توجه به  يسكرتضمين كاهش آموزش: 

  يپوشش گياهي سوز آتشاقدامات شما در محيط كاري 
  

  مقدمه - ١- ١
اطمينان ايجاد كه  EuroFire ،EF1 ٢صالحيت سطح  استاندارد مواد آموزشي ازاين 

براي شما را  ها يسكرپوشش گياهي  يسوز آتشاقدامات شما در محيط كاري  كند يم
  .كند يمپشتيبابي  ،دهد يمو ديگران كاهش 

نقش دارند. گياهي پوشش  هاي يسوز آتشاست كه در مديريت  كساني مختصاين مدارك 
است كه عمليات مديريت آتش ساده است، سطح ريسك،  هايي يتوضعهمچنين براي 

  مستقيم است. نظارتتحت  كننده فرد اقدامپيچيدگي و رفتار آتش كم است و 
 عالوه هب شود. ريپيگي بايد آتش مديريت با فنون ارتباط در محلي و ملي قوانين تمامي

  باشد. ضروري عمليات از قبل آنها موافقت اعالم يا محلي اراضي صاحبان با مشورت است ممكن
آيد.  مي دست بهو هدايت  رهبريرسمي،  آموزشتركيبي از  بابراي اين واحد   آموزش

ت و نه كاربرد عملي، كه تنها بايد تحباشد  محتواآموختن شخصي بايد محدود به دانش و درك 
  .گيردنظارت مستقيم انجام 

  ساعت است. ٣٠تا  ٢٠ واحدشده براي اين  اسمي/فكري/هدايت مدت آموزش
EuroFire  فرايندبخشي از يك  عنوان بهآموزشي  ة. اين ماداست (نمونه) پايلوت ةپروژيك 

 شده داده قرار www.euro-fire.eu سايت وب در بازخورد فرم يك شد. خواهد ارزيابي ،در جريان
  است.

، زراعت، جنگلداري، نشانيخدمات آتشاست كه در بخش  آموزشي، كساني ةهدف اين ماد
پوشش گياهي  هاي يسوز آتشمديريت شكار، حفاظت، مديريت مرتع و تفرجگاه در مديريت 

  .مشاركت دارند، وقت يا پاره وقت تمام صورت به
  

  و مديريت ريسك EuroFireارتباط با استانداردهاي صالحيت 

يادگيري مورد انتظار  نتايجكامل  ةبايد دامن EuroFireمراجعه به استانداردهاي صالحيت  با
 عنوان واحد، عنوانموارد زير است: مختلف اين استانداردها شامل  يها بخشرا درك كرد. 
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، بتوانيد انجام دهيدو عبارات كليدي، مواردي كه بايد  ها واژهاين واحد،  دربارة،  مؤلفه (هاي)
  و مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد. دهد يمپوشش   مؤلفهدي كه اين موار

 رويكردبراي پشتيباني از يك  EuroFireمواد پشتيباني براي همة استانداردهاي صالحيت 
متناسب با افراد هدف خاص  توان يمرا آموزش طراحي شده است. آنها  انتقالبراي  يرپذ انعطاف
استفاده  اين واحد بايد با مواد پشتيباني واحدهاي ديگر آموزشي ةد. ماداديا تغيير  كردسازگار 
  .شود  داده پوششبه طور تضميني  استانداردها اين در يادگيري نتايجهمة شود تا 

 اي يژهوو سالمت  ايمنيقانون  عنوان بهمختلفي دارد كه  ايمنياروپاي رهنمودهاي  ةاتحادي
ين قوانين براي بهبود محيط كاري ايمن و سالم و اروپا تصويب شده است. ا همة كشورهايدر 

 و ها چارچوبحوادث و باليا طراحي شده است. تمام قوانين ايمني الزم،  زمينةكاهش كار در 
  شود. پيگيري بايد سازمان يا عامليت شما، محل براي ريسك، مديريت هاي ياستس

  

  يادگيري تكميلي (همكاري الزم)
EF2 - پوشش گياهي هاي يسوز آتشكنترل هاي  يوهشگيري فنون و كار به  

  

  :متعاقبيادگيري 
EF 3 -  باشدتوسعه رو به پوشش گياهي ( هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و(  
EF 4 - پوشش گياهي هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به  
EF 5 -  باشدتوسعه رو به پوشش گياهي با استفاده از پمپاژ آب ( هاي يسوز آتشكنترل(  
EF 6 - گيري فنون احتراق پوشش گياهيكار به  

  

  اهداف يادگيري:
  ؛پوشش گياهي يسوز آتشدر محيط كاري  ها يسكرو  خطرهاارزيابي  
  ي؛سوز آتش در مورد سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در  
  كنند؛ يمآتش كار  ميدانكه در  از كسانيپشتيباني  
 ةبراي يك حادث يزيست  محيطسازماني، قانوني و  الزاماتش مناسب و هماهنگ با واكن 

 ي.سوز آتش
  

  و عبارات كليدي ها واژه
مستقيم، ارزيابي ريسك پويا، رفتار آتش، خطر آتش، شدت آتش، ريسك  حملةخط كنترل، 

 حملةآتش، طول شعله، جناح،  يوهوا آبآتش، نوع آتش،  پناهپشتيباني آتش،  ةآتش، ادار
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، نرخ أ، مبدLACESغيرمستقيم،  حملةداغ،  ة، پاشنه، نقطدماغهجناحي، مواد سوختني، خطر، 
  .گسترش، ريسك، توپوگرافي، آتش جنگل

  

  كاربرد -٢- ١
 مديريت ريسك پايه  

زيادي است، تعدادي از آنها  ةبالقو خطرهايآتش طبيعي يا تجويزي داراي  زيست  محيط
اجتناب از حوادث و  ،يت ريسكشوند. هدف مديرحادثه وقوع يك ممكن است موجب 

و مديران  رهبران. مديريت ريسك تنها يك فعاليت براي احتمالي است هاي آسيب يساز حداقل
ارتباط بايد  ايمنيو در موضوعات  اند ايمنيمسئول  همة افراد. شود يمنيست بلكه شامل همه 

  باشد. ها سرپرستو  كاركناندو طرفه بين  يفرايند
هر چيزي كه شامل  . خطرشود يمبا هم اشتباه گرفته  اوقاتخطر و ريسك گاهي يها واژه

كه يك شخص  )زياد يا كم( يو ريسك شانس/فرصت ، استشودموجب آسيب  ممكن است
 تواند يم چقدر آسيب اين كه شاخصي يك اب همراه ببيند، آسيب ديگر خطرهاي و با اينها تواند يم

  باشد. جدي
گام براي  پنجپيگيري  ،كاري ايمن براي يك سازمان تمريناتايجاد  نظورم بهيك راه خوب 

  .بررسي شوندها  اين گام در توانند يارزيابي ريسك است. افراد م
 

  ؛خطرهاشناسايي  .١گام 
  ؛اينكه چه كسي ممكن است آسيب ببيند و چقدر دربارةتصميم  .٢گام 
  ؛احتياطيدر اقدامات  گيري يمتصمو  ها يسكرارزيابي  .٣گام 
  ؛شما و اجراي آنها هاي يافتهثبت  .٤گام 
  .در صورت لزوم يساز بهنگامبررسي ارزيابي شما و . ٥گام 

  

زماني طوالني  يها دورهاغلب در  حريق اطفاءتجويزي يا عمليات  يسوز آتشافراد درگير در 
باشد. ارزيابي پيوسته و پويا  يفرايند. در طول چنين عملياتي مديريت ريسك بايد كنند يمكار 

. مفهوم جد رعايت شود تا حدي كه به ايمني كامل بينجامد بايد به تمريناتدر ريسك و كنترل 
  .كند يمكمك  فرايندارزيابي ريسك پويا به اين 

  

  ارزيابي ريسك پويا

و اقدام براي حذف يا  ها يسكرفعال، ارزيابي  صورت به خطرهاشناسايي  ةپيوست فرايند
  .باشندمي يك حادثه در در حال تغيير سريع در اين موارد همهكه كاهش ريسك؛ 
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اشخاص بايد مشابه باشد.  ،ذهني صورت بهشده  انتخاب و چهشده  چه نوشتهانتخابي،  رويكرد
 راهبه شناسايي بهترين  كارزيرا اين  ،دنبايد مشخص شو در معرض آسيب براي هر خطر

  .كند يممديريت ريسك كمك 
  

 از خودتان بپرسيد: زير را االتؤبراي هر خطر س

  رها شد؟ كامالًاز خطر  توان يمآيا  
  نباشد؟ ديدگي يبآسنحوي كنترل كرد كه احتمال  را به ها يسكر توان يماگر نه، چگونه  

  ترتيب زير است: به امكانگيري اصول زير، در صورت كار به، ها يسكردر زمان كنترل 
 ؛آزمون يك گزينه با ريسك اندك  
  ؛دسترسي به خطرديكي و نزجلوگيري از  
 ؛سازماندهي كار براي كاهش قرارگيري در معرض خطر  
 استفاده از تسهيالت رفاهي ايجادشده.  

خاص با  صورت بهي است كه بخشي از محيط كاري است و نيز خطرهايشامل  ها يسكراين 
  مهم است. يخطر ،آتش مرتبط است، براي مثال حوادث وسايل نقليه

 اقدام نتيجة . اغلبدهد يمرخ  ناصحيح ياقدامناايمن يا  ضعيتيو ةاين حوادث در نتيج
  .شود يمكه موجب يك حادثه  است ، عامل انسانيناصحيح

كه  يسؤال نبنابراين نخستي ؛بالقوه زيادي را در بر دارد خطرهايآتش  زيست  محيط
براي  .»هدف من در اينجا چيست؟«يا  »چرا اينجا هستم؟ اصالً «اين است:  شود يمپرسيده 

يك برنامه ممكن است  هدف اين كنند، يم شركتتجويزي  يسوز آتشكه در عمليات  افرادي
هدف معمول  ،يسوز آتشبا  بانان آتش ةمقابل دريا بهبود زيستگاه باشد.  بر آتشايجاد يك 

  ترتيب زير است: به  مواردياز  پشتيباني
 ؛بانان آتشن، نخست نسازندگي ا  
 ؛جوامع  
 ؛امالك  
 عيمنابع طبي. 

ديدها تكيه داريم. و بويايي براي شناسايي ته المسه، شنواييبينايي،  يها حس بر ة ماهم
كسيد كربن وجود دارد كه اآتش عوامل مختلفي مانند صدا، دود و مونو زيست  اگرچه در محيط

 كنترل كاري ايمن براي هاي ينتمر. توسعه و استفاده از اندازد يمرا به اشتباه  ها حساين 

  .دارد وجود نيست  مشخص موارد وضوحِ به كه هايي يسكر و خطرها
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 دربارة، فكر كردن فعاليت كنند شرايط سخت و بحرانيدر ها  مدت افراد اگرهمچنين 
آنها در شرايط  اما پذيرند؛ را ميآنها  اندكي بعدو كنند  مي طبيعي شروع صورت بهرا  خطرها
يك در . در اين شرايط كنند يمك است، كار بسيار خطرنا ناصحيحكه هر گونه اقدام  ،ناايمن

كاري ايمن ضروري است.  تمريناتكاري و  يها دستورالعمل، ها آموزشپيگيري رويكرد منظم، 
  .استمسئوليت همه  ايمني

 يسوز خود را در مقابله با آتش جان بانان آتش، در كشورهاي مختلف، ها سالدر طول 
تا رفتار آتش  كوپتر يهلاز حوادث  مختلف عوامل دليل بهند. اين تلفات ا هاز دست داد ها جنگل

 دارندمشترك مهم  ويژگيكشنده چهار  تقريباًنيز مهلك و كشنده و  هاي يسوز آتش. بوده است
  :دهد يمرخ  ها يسوز آتشحالت اين  كه در آن

 با امكان تشخيص سخت؛ مناطق در بزرگ هاي يسوز آتشنسبت كوچك يا  به هاي يسوز آتش  
 ؛ها درختچهو  علفوختني نسبتًا سبك، مانند مواد س  
 ؛يك تغيير غيرمنتظره در جهت يا سرعت باد ايجاد  
 سربااليي سمت به حركت آن  و توپوگرافي شرايط به آتش واكنش.   

كاري  هاي يستمسشناسايي شده و  شود يمنجر م بار عمول كه به اين شرايط تأسفعوامل م
 فكري هاي يبانيپشتبه  بايد. يافته استتوسعه  ها سكيرو  خطرهاايمن براي كنترل اين نوع 

(ر.ك: ص  مراقبت وضعيت ١٨و  يسوز آتش دستورها و راهبردهاي، ديدبان، LACESمانند: 
  شود. اي يژهو توجه .)٨٦

  .)٨٣شده است (ر.ك: ص تشريح  Aپيوست اين موارد در 
  

  ها يمتمسئوليت ايمني در 
سازماني است.  يها دستورالعمل، مديران و ها ستسرپرافراد،  ةمسئوليت ايمني بر عهد

و مراقبت از سالمت خودشان، كارگران همراه، تيم و  ايمني توجه به ،مسئوليت افرادنخستين 
جفتي كار  صورت به كاركنانبراساس آن، كه  »همكاريسيستم «آنهاست. استفاده از  ياناطراف

  مفيد است. ،يهمديگر و شرايط كل ايمنيكنترل با ، بخصوص كنند يم
  :بايد موارد زير را درنظر داشته باشندارتباط افراد با سرپرست و تيم بسيار مهم است. اين افراد 

  ؛داردآنها آگاهي  از مكانهمواره اطمينان از اينكه سرپرست  
  ؛ارتباط با سرپرستبرقراري  
 ؛يو تيم فردي يفه (هاي)وظ آگاهي از  
 دهند؛ يمكه آنها انجام تيم و كاري  اعضاي ةبقيمكان  آگاهي از  
 فرار اضطراري آنها براي ترك منطقه يها برنامه آگاهي از.  
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ارتباط با او كه امكان بحث آزاد  ةاست. توسع ايمنيمسئول بعدي  تيمبعد از فرد، سرپرست 
 خطرها تنهايي بهممكن است  بانان آتش ييها زمانموضوعات ايمني را دارد، مهم است. در  دربارة

انتقال برقراري ارتباط و  ملزم بهآنها ؛ را قبل از هر شخص ديگري ببينند ييها يسكريا 
  .هستندبدون تضعيف نقش سرپرست  ايمنيدر مورد موضوعات  اطالعات

البته  كنند؛ يمآتش و خارح از آن تعيين  ميدانرا در  ايمنيمديران  ها سازمانبرخي 
سوزي طبيعي بر  و در آتشئيس آتش ر ةتجويزي بر عهد يسوز آتشدر  ايمني ةمسئوليت اولي

  حادثه خواهد بود. فرمانده عهدة
عنوان يك تيم كار  كه با هم بهبستگي دارد به افرادي  ايمني ها، يسوز آتشدر مقابله با 

 بايا  يچشم كالمي، صورت بهبا همديگر . ارتباط پيوسته ضروري است. همه بايد كنند يم
بايد  ،»همكاريسيستم «در  زوجكارگر همراه/فاده از استباشند.  در ارتباط هميشگي سيم يب

، كار در فضاي باز هنگام بهكه افراد هميشه در ارتباط با يكي از همكاران باشند.  باشدنحوي  به
  دهد. رخ اتفاقي چنين داد اجازه نبايد كه يابند مي تمايل انفرادي و جداگانه كار به تدريج به افراد

تشكيل شود. بايد  ها يسوز آتشافراد درگير در  همةبراي  توجيهي ايمني بايد ةيك جلس
زير كلي  ايمني هاي جنبهخط آتش، از  ورود بهكنند كه قبل از  حاصلبايد اطمينان  كاركنان

ت سؤاالبايد باشد،  ترديدي داشته ايمنيمرتبط با هر موضوع  دربارةكسي  اگر. اند انتخاب شده
  :توجيهي بپرسد ةرا در جلس

 ؛ندهيو سيستم فرما اتطدرك ارتبا  
  ؛ها آموزشدرك و پيگيري  
 ؛فردي و تيمي هاي يتقابليافته مطابق با  اختصاص يفه (هاي)كنترل وظ  
 ؛رفتار آتش و زمين يژهو به، خطرهااز  آگاهي  
 ؛ايمني يها زونو  شمامسيرهاي فرار از  آگاهي  
 گاهلنگر ةنقطاستقرار مكان  از آگاهي. 

 

 اقدامات كنترلييي خطر و ديريت ريسك: شناسام - ١-٢- ١

  آگاهي از شرايط
از وضعيت اطراف خود آگاه  بايد هموارهاشتباه انساني است. افراد  ةاغلب حوادث در نتيج

. كنترل دهد يمآساني رخ  محوله، به ةوظيف بربا تمركز زياد  ،باشند. از دست دادن اين آگاهي
 »و نگاه به اطراف پايينبه نگاه نگاه به باال، «ساده مانند  يها كنترل، خطرها ةپيوست
 ، ضروري است.منطقه
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  محيط طبيعي
 اطفاءتجويزي و كار  يسوز آتشمورد توجه در زمينة افراد تغيير نخست بسياري از براي 

، يا مراتع رخ ها جنگلدر محيط باز، اراضي زراعي،  ها يتفعالاين است كه اين  طبيعيآتش 
و  ها ساختمان رسد، يم به مرز روستاها و شهرها ها يسوز آتش. تنها زماني كه دهد يم
  شود. درنظر گرفته مينيز  ها يرساختز

  در مناطق روستايي است. ايمن صورت به بنابراين موضوع نخست امكان اجرا
  

  آتش هايخطر زمينةاقدامات كنترلي در  -١-١جدول 
  اقدامات كنترلي  خطر

  وهوا آبتغيير 

 برفصل و توپوگرافي  اثر زمان روز، دربارةدانش  ةتوسع 
  محلي يوهوا آبشرايط 

  محلي از مردم  يوهوا آب اثرهايدريافت مشاوره در مورد
  محلي

 دليل بهموقعيت كاري نامناسب 
  تغيير سرعت و جهت باد

  يو پي اس (شدن  ور شعلهمراقبت برايups(  
 كنترل مسيرهاي فرار  

شدن هوا در طول  تر خشكو  تر گرم
 يسوز آتشسبب تشديد روز كه 

  شود يم

  مختلف است  هاي راهبردابزارها، فنون و ممكن است به
  .نياز شود

 ةو ارزيابي مجدد ممكن است گزين ها يمتاز  كنار كشيدن 
  باشد يتر امن

  ها لغزشخطاها، اشتباهات و 

  مچ پا و  محافظمقاوم به گرما و  يها چكمهپوشيدن
  آج خوب داراي

  در زمين سخت محتاطانهراه رفتن  

ش گياهي متراكم، از دست پوش
و  يسوز آتش دليل بهدادن بيناني 

  مشكل براي فرار كردن

 /يديدبانحفظ مراقبت  
 يافتن مسير جايگزين يا برش يك تكه زمين از وسط آن 
  اطمينان از اينكه استفاده از مسيرهاي فرار به آساني

  است.ممكن 

نشده بين  مواد سوختني مشتعل
  شما و آتش

 /يديدبانحفظ مراقبت 
 يك مسير فرار درنظر گرفتن  

  زمين ناهموار/سخت

  اجتناب از مناطق سخت در صورت ممكن و استفاده از
  راه/معبر متفاوت براي آتش

 اجتناب از مسيرهاي فرار سربااليي و دشوار 
 مسيرهاي فرار براي اجتناب از موانع يديدبان  
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  اتو نيش حشر سمي هايمار

  ودن و شخصي، مراقب ب حفاظتپوشيدن تجهيزات
 اجتناب كردن

  ،شخص درصورت گزيدگي از بانداژ با فشار استفاده شود
درخواست ماند و مراقبت پزشكي فوري ب حركت يببايد 
  .شود

 يژهو بهو درختان،  ها شاخه افتادن
يا درختان  شده خشكدرختان 

  يسوز آتش يرتأثتحت 

 /يديدبان مراقبت 
 كردن اجتناب 
 فاصله  از آن درخت طول دو ةانداز ي بهدر صورت ناپايدار

  .بگيريد

  گم شدن يا سردرگم شدن
 ناآشنا ةمنطق  
 دود سنگين  

 تاريكي  

  دريافتمنطقه  ةنقش ،يسوز آتشرفتن به ميدان قبل از 
 .تشريح شودمردم محلي  با راهنماييآن  جزئياتو  شده

  ،اگر منطقه ايمن است شخص بايد در صورت گم شدن
 .همان جا بماند

 تصديقديگر براي  بانان آتشلي يا ارتباط با مردم مح 
 موقعيت شما

  نقشه و ارتباط  يابي جهتبراي  نما قطباستفاده از نقشه و
 با نقشه موجوددر عرصه يها نشانه

 كمك فوري درصورت تهديد شدن با آتش درخواست  

از آب (مانند  انتقاليپاتوژن 
  باكتري)

  پاك و سالم آشاميدنينوشيدن آب 
 درماني آب  

  يفبهداشت ضع

 قبل از خوردن يا  يژهو بهبهداشت شخصي،  رعايت
 نوشيدن

  تغذيه و  هاي يستگاهااستقرار تسهيالت رفاهي مناسب در
  ها اردوگاه

  

  آنآتش و رفتار  زيست  محيط - ١- ١- ٢- ١

 يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشگيري فنون و كار به EF2آموزشي  واحدطور كه در  همان
مادة از مثلث آتش (گرما، اكسيژن و  يا مجموعهآتش  زيست  محيط ،تشريح شد پوشش گياهي

رفتار آتش با توجه  بر تأثيرات ينتر مهماست.  مادة سوختني، توپوگرافي و وهوا آب) با سوختني
پوشش گياهي  يسوز آتش. است به سيماي سرزمين شامل باد، شيب، مواد سوختني و جهت

اگر دو يا  يژهو بهاساسي،  تأثيراتاين  دليل بهو تغيير است،  نشان دادن در حال واكنش همواره
 شود يمگفته  ،در حال تقويت هم باشند عوامل. درصورتي كه كنند با همديگر عمل  عامل چند

  ند.كه آنها همتراز
  .شود يمهنگام نزديك شدن به آتش ابتدا رفتار آتش ارزيابي 
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  يها بخشدر  ها هشعلتشخيص اينكه كدام مواد سوختني در حال اشتعال است و طول 
  .مختلف آتش (دماغه، پهلوها و پاشنه) چقدر است

  كنند يمآتش در اين نقاط. آيا عواملي كه از رفتار آتش پشتيباني  برندة يشپتعيين عامل 
  نه؟ همترازند يا(باد، شيب، مواد سوختني و جهت) 

  حركت خواهد  د،خواهند بوكه اين عوامل در همترازي كمتر يا بيشتر  ييها مكانآيا آتش به
  كرد؟

  .كنند بيني يشپرفتار آتش محلي را  توانند مياين اطالعات كمك  افراد به
كدام بخش از  بايد تعيين شود كه. شود يمارزيابي  ايمنياهداف  در زمينةهمچنين آتش 

  .كردآتش خطرناك است و بايد از آن اجتناب 
جز مواردي كه  ه. بدهد يمن را نشا دماغة آتشكليدي براي اجتناب در  ةمنطق ١- ١شكل 

 ها شعلهبودن آتش قرار بگيرند. حتي درصورت كوچك  جلوِ، افراد نبايد در اند كوچك ها شعله
 ترين يمناتغيير كند.  سرعت در اين منطقه ممكن است بهزيرا رفتار آتش  ؛بايد دوباره فكر كرد

  ترند. كوتاه ها لهشعكه است آتش  ةدر پهلوها و پاشن طور معمول بهمناطق براي كار 

  
  

  شكل معمول آتش با خطرهاي مربوط -١- ١شكل 
  

 ١- ١ي مختلف آتش با توجه به شكل ها بخشخطرهاي آتش در  -٢-١جدول 
  

  دماغه  پهلوها  پاشنه
  بزرگ يها شعله  ماليم يها شعله  كوتاه يها شعله

  نرخ گسترش سريع  ماليمنرخ گسترش   نرخ گسترش آهسته
  د خيلي زياددو  دود اندك  دود اندك

  هواي خيلي گرم    
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يا با  ،شود يمتر شديدتر  بزرگ يها شعلهمرور با  كليدي اين است كه آيا رفتار آتش به سؤال
داللت دارد كه آگاهي موضوع . اين مطلب بر اين شود يمشدت كمتر  ،تر كوچك يها شعله

 رفتاردرك  نيزو  ،انديدبارتباط با يك  از راهمستقيم يا  صورت به، رفتار آتشپيوسته از 
. بسيار ضروري استو روزهاي آتي  ها ساعت، بعد دقيقه ٥-١٠، اكنون در همآتش  ياحتمال

سوختني و جهت بسيار  ةتغيير شرايط باد، شيب، ماد دليل بهتغييرات رفتار آتش  بيني يشپ
اين  تغيير كند و تفكر شما بايد هميشه جلوتر از سرعت به ممكن استمهم است. رفتار آتش 

  باشد. ها يتوضع
  كليدي يها پرسشبرخي 

  رفتار آتش كجا و چه زماني تغيير خواهد كرد؟
  آيا وضعيت آتش بدتر خواهد شد يا بهتر؟

  چه مدت طول خواهد كشيد موقعيت شما ايمن شود؟
 چه زماني بايد تغيير مكان دهيد؟

  
  آتش برباد  اثر تغيير - ٢- ١ شكل

  

، رسد يم دماغة آتشبه  سرعت بهآرام از آتش  تاًنسب حجنايك  كهحالتي است اين تغيير، 
  از داليل رخ دهد: يا مجموعهبه داليل مختلف، يا  ممكن است كه

  ،دور باد مثال زماني كه  عنوان به ؛است دليل تغيير در رفتار آتش ينتر معمولتغيير جهت باد
  پيچد؛ يميك تپه 

  رسد؛ يميك شيب تند  پايينجايي كه آتش به  
 ؛رسد ميمواد سوختني نرم و ريز از  ييك منطقه با مقدار زياد آتش به  
 شود. جا مي جابه گرم جنوب به رو جبهه يك به ،سرد شمال به رو شيب يك در ها يهسا از آتش  

براي ايجاد رفتار آتش  ممكن استانتقال حرارت، شيب و باد  ،باريك يبدارش يها درهدر 
نرخ  كه، )٣-١شود (شكل  يمناميده  ١ر دودكشاغلب اثاين حالت، د كه نشديد تركيب شو

                                                           
١. Chimney effect 
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ممكن است  بانان آتش. چشمگير است يا نقطه يسوز آتشو فعاليت بوده گسترش خيلي سريع 
 مناطق كافي به سرعت با نتوانند و بيفتند دام به ها يبش و سريع شبين آتش در حال گستر

  .دسترسي يابند امن

  
  اثر دودكش -٣- ١ل شك

  

. اين بايد لحاظ شودطبيعي از شرايط خطرناك   شاخصچند ، آتش زيست  ارزيابي محيط در
ين، نگاه به ينگاه به باال، نگاه به پا« فرايندبخشي از  عنوان بهپيوسته  صورت بهبايد  ها شاخص
  .)٣- ١(جدول  ارزيابي شود »اطراف

  

  رفتار آتش يها شاخص در زمينةو نگاه به اطراف  پاييننگاه به باال، نگاه به  - ٣-١جدول 
  ها شاخص  آتش زيست  محيطعوامل 

 مادة سوختنيمشخصات 
  (ارزيابي)

  پيوسته و ريز مواد سوختني نرم
  مرده و افتاده بار سنگين مواد سوختني

  مواد سوختني باالرونده
  )فوت ٢٠يا متر ٦كمتر از تاج فشرده ( ةفاصل

  زندهمواد به نسبت نرخ زياد مواد سوختني مرده 

 تنيمادة سوخرطوبت 
(احساس و 

  )گيري اندازه

  )> %٢٥رطوبت نسبي كم (
كم  )متر يسانت ٥٤/٢تا  ٦٤/٠قطر  داراي(مواد  hr-10 مادة سوختنيت رطوب

)٦%<(  
  شرايط خشكي
  خشكي فصلي

مادة سوختني  درجة حرارت
  )گيري (احساس و اندازه

  )درجة فارنهايت ٨٥يا  گراد درجة سانتي ٣٠بيش اززياد ( درجة حرارت
  آفتاب مستقيم در جهتزياد مواد سوختني درصد 

  سوختني مواد درجة حرارتتغيير جهت و افزايش 
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  )يديدبانزمين (
  )<%  ٥٠تند ( هاي يبش

  تنگ و باريك يها دره
 شكل  زينمناطق 

  باد (مشاهده)

مايل در  ١٠كيلومتر در ساعت يا  ١٥بيش از با سرعت بادهاي سطحي 
  ساعت

  يعدر حال حركت سرزياد ابرهاي 
  آرامش ناگهاني

  بادهاي درحال تغيير سريع

  پايداري (مشاهده)

  ديد خوب
  غبار و پرگرد يها چرخشبادهاي توفاني و 

  يا تودهابرهاي 
  رود يممستقيم به باال طور  بهدودي كه 

  رفتار آتش (ديدباني)

  خم شدن ستون دود
  شده ستون دود قيچي

  يافتهگسترشخوبي  ستون دود به
  تغيير ستون دود در حال

  اشتعال درختان
  ها يسوز آتشدود كردن 

  سريع يها چرخششروع  -آتش كوچك
  مكرر يا نقطه هاي يسوز آتش

  شود. مي مشاهده ٤- ١براي رفتار آتش در جدول  اقدامات كنترليو  خطرهانوع 
  

  اقدامات كنترليرفتار آتش و  خطرهاي -٤-١جدول 
  اقدامات كنترلي  رفتار آتش خطرهاي

  گرماي تابشي

 كند يمبا فاصله كاهش پيدا  سرعت به، اثر گرماي تابشي دور شدن  
 ) كه مانع ها خندق، حصارها، ها كندهاستفاده از موانع فيزيكي در صورت نياز (

  شود يمگرماي تابشي 
  شخصي مناسب (به بار گرماي متابوليك نيز توجه  حفاظتاستفاده از تجهيزات

  )شود

به دام افتادن/ سوختن 
  سراسري

 ها زمان همةآگاهي از رفتار و گسترش آتش در  حفظ  
  يها دستورالعملخطرناك مطابق با  هاي يتوضعاجتناب از LACES ،و  يديدبان

  .)٨٦(ر.ك: ص مراقبت وضعيت  ١٨و  يسوز آتش دستورها و راهبردهاي

بيش از اندازه در 
معرض گرماي تابشي 

  قرار گرفتن

  اغة آتشدمر در تزياد آتش، بيش يها شدتاجتناب از  
 حفاظت خود از منبع گرما  
  روي يادهپدر:  

o ؛شده كشفرهاي فرار يايمن با استفاده از مس ةيك منطق سمت به ترك كردن منطقه 



٦٨ 
 

o ت از همراهان؛مراقب 
o  مادة  دارايق طمانند منا باشد، كم ها شعلهدرصورتي كه  »دوده /سياهي«استفاده از

 ؛كم سوختني
o  يك خندق، يافتن مانده،  باقي ةمنطق كردن كپاشخصي،  حفاظتاستفاده از تجهيزات

 ؛از آنها استفاده كنيد پشتيبانيبراي  بتوانيدديواره، كنده كه 
o دراز كشيدن تا حد امكان كم. 

 :در استفاده از وسيله نقليه  
o ؛و نزديك به آتش ها سوختدر فضاي دور از  كردن  پارك 
o ؛كانتينرهاي سوخت دوري از  
o ؛ي باالروندهپاكسازي منطقه از مواد سوختن 
o  ؛پشتيبانيخطوط شلنگ  يساز آماده آن، گذاشتنترك موتور و روشن 
o  ها؛ يچهدر، درها و ها پنجرهبستن 
o  ؛موقعيتاقدامات و  دربارة ها بخشرئيس سرپرست/ با مشورت 
o  ؛مدتي كه ممكن استمنتظر ماندن بيرون از وسيله نقليه تا 
o  ؛سمت دور از آتش در مواقع خيلي گرم ازوارد شدن به وسيلة نقليه  
o مدتي كه ممكن استنقليه تا  ةماندن در وسيل.  

كسيد ادود و مونو
  كربن

  ،طوالني يها دوره در يژهو بهاجتناب از كار در دود در مواقع غيرضروري  
 يي در جايي كه دود سنگين استجا جابه 
  پس شده مانند عينك ايمني و فيلترها  يديتاشخصي  حفاظتاستفاده از تجهيزات

 تهيه از
  كسيدكربن از ادر مناطق بدون دود براي پاكسازي مونوقرار گرفتن اطمينان از

  بدن 

  
 متناسب بودن از لحاظ فيزيكي 
  دستي براي انجام وظايف  يها چراغدر ماشين و استفاده از  ها چراغقرار دادن

  ايمن صورت به

 :رفتار آتش شديد 
 شتعال ناگهانيا  
  افزايش تعداد

 هاي يسوز آتش
  يا هنقط

 حركت سريع آتش  

  و مواد سوختني ، توپوگرافيوهوا آبدر مورد  جلسات توجيهيبرگزاري 
  ٨٦(ر.ك: ص » مراقبتت وضعي« ١٨اجتناب از(. 
 كشف سريع توسط يك ديدبان 
 حفظ آگاهي از وضعيت 
  ها)سرپرست (، تيم و همراهانحفظ ارتباط با 
  شده كشفتخليه با استفاده از مسيرهاي فرار 
 مناسب ايمني يها زونز استفاده ا  

، ها دستسوختگي 
در  يژهو بهپاها و مچ پا، 

  يپاكسازعمليات 

 چرمي يها دستكش  
 گرما با پشت دست كردن احساس  
 طور كه بحث شد كفش مناسب همان  
  و خاكسترهاي داغ ها زغالشده،  سوخته يها كندهبا  تماساجتناب از  
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بودن در جناح خارجي 
 آتش
  دور زدن در انتهاي

  آتشخط 
 احتراق مجدد  
 يا نقطه يسوز آتش  

 كنيد يمامن شروع  گاهلنگر ةاطمينان از اينكه از يك نقط  
 نحوي كه آتش در حال  به ،اطمينان از اينكه خط آتش در خاك معدني حفر شده

  از آن عبور كند. تواند ينمدود كردن يا خزيدن 
  شما احتراق مجدد خالف جهت باد از موقعيت ةبراي مشاهد يديدبانحفظ 
  كنند يمكه از خط آتش عبور  هايي يسوز آتشبراي مشاهده  يديدبانحفظ .

  .باشند يا نقطه هاي يسوز آتش آتش مراقببايد خارج از محيط  ها ديدبان
  

  نقليه وسايلتجهيزات و  خطرهاي - ٢- ١- ٢- ١
 ملشا كه. دارد نيز خطرها ساير پوشش به نياز موقعيتي آگاهي نيست. موجود تهديد تنها آتش

  است. آتش كلي مديريت از بخشي عنوان به ،استفاده مورد ةنقلي وسايل و تجهيزات از ناشي خطرهاي
تخصصي نياز  يها مهارتبه  طور معمول بهاستفاده از تجهيزات برقي و وسايل نقليه در 

 ها مهارتاين داراي  افراداز  اطمينان برايخود را  خاص يها روشاست. هر سازمان و كشوري 
در ارزيابي  نيازمندتجهيزات نيز  از يا قطعهدارد. هر  ها يگواهو  ها آموزشاز  يا جموعهمبا 

يك تراكتور يا  در استفاده از براي مثال شخصي دارد. حفاظتتجهيزات  ازمناسب استفادة 
  .باشدديگر  يها بخشبه عالوه محافظ گوش بولدوزر ممكن است نياز به 

كليدي  يكنترل اقداميك  ،از خطر دوري، اند ا نگذراندهرخاص  يها آموزشبراي افرادي كه 
 ٥- ١خطر معمول براي انواع مختلف تجهيزات در جدول  يها زونبراي كاهش خطر است. 

 .شود ميمشاهده 
 

  يكنترل اقداماتنقليه و  وسايلتجهيزات و  خطرهاي -٥-١جدول 
 وسايلتجهيزات/ خطرهاي

  نقليه
  ياقدامات كنترل

  ابزارهاي دستي

 ؛ها دستهابزارها و نرم نگه داشتن  ةبرند يها لبهز نگه داشتن تي  
 ؛از هم يمتر ٣ ةحفظ فاصل  
  موازي با زمين در ارتفاع كمر را ابزارهاي دستي  راه رفتن،در زمان

  .جلو نگه داريدرو با را تيز  ةلب و

 ؛يمتر ٣ ةحفظ فاصل   زن علف
  براي اپراتورها الزمشخصي و آموزش  حفاظتتجهيزات.  

  موتوري ةرا
 موتوري در  ةحداقل دوبرابر طول درخت از ار ةايستادن در فاصل

 ؛عملياتحين 
  براي اپراتورها الزمشخصي و آموزش  حفاظتتجهيزات.  
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 تمركز فوم و مواد اطفاء
  آتش ةكنند /خفه

  ؛با پوست تماساجتناب از پاشيدن در چشم يا 
  ؛شخصي (دستكش و عينك ايمني) حفاظتپوشيدن تجهيزات 
 فوري در صورت تماس وشوي ستش.  

  خطوط شلنگ
  ؛استتا زماني كه آب باز  ها شعلهاز اجتناب 
  ممكن است(واكنش پرتابي) كه ايجادشده اجتناب از فشار زياد 

  .هم بزند بهتعادل اپراتور را 

  وسايل نقليه

  ؛دفاعي و نه تهاجمي صورت بهرانندگي 
 ؛جلو يها چراغ روشن كردن 
 و آماده براي  قرارگرفته ةنقلي ةش با وسيلدور از آت كردن پارك

  ؛ترك منطقه

تراكتور  فراتر ازممكن است  قطعات در حال كار، كهاز  دوري   تراكتور با ادوات
  گسترش يابند.

  بولدوزر

 ؛برابر طول درخت) ايمني (حداقل دو ةحفظ فاصل 
  ؛در زمان كار ماشين سنگين در منطقه يديدبانمراقبت و 
 آنان؛تنها در صورت موافقت ندگان نزديك شدن به ران 
  يپاييندر سراجتناب از كار با ماشين.  

و  ها، ملخ يژهو به، كوپتر يهل
  هواپيما

  ؛ها خلبان يها آموزشمستمر پيگيري 
  ؛ايمني ةويژ الزمآموزش 
  هواپيما برخاستندور ماندن از مناطق فرود و.   

  پاش آب

 ؛كوتاه دور از منطقه هدف ةقدم زدن در فاصل 
 سمت بهصورت خود را  ،هدف قرار گرفتيد ةرصورتي كه در منطقد 

دور از  ،زمينرا رو به ابزارهاي دستي هواپيما بگيريد و  /كوپتر يهل
  .كنيد بدن نگهداري

  گردو غبار
 ؛اجتناب از گردو غبار بيش از اندازه 
  ،و  چشماز  محافظتبراي  لباسيا   ماسكاستفاده از عينك ايمني

  .واجريان ه يها راه

 ؛با صداي بيش از اندازه ياجتناب از مناطق   صدا
  شده تهيه محافظ گوشاستفاده از.  

  

 مشاهده ٤- ١در شكل  ،كه ممكن است موجب خطر شود اي يهنقلانواع تجهيزات و وسايل 
  .شود مي
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  عملياتي خطرهاي - ٣- ١- ٢- ١
 ،ايمن است كه در يك لحظه هايي يتوضعدر طول عمليات حفظ شود. بايد آگاهي موقعيتي 

 در زمين ها يمتتغيير در رفتار آتش يا تغيير در موقعيت  دليل بهبعد  اي در لحظه ممكن است
  ناايمن شود.

براي اجتناب عامل انساني در  ،كاري تمريناتاضافي ويژه در  اقدامات كنترليممكن است 
  .)٦-١(جدول  باشدضروري ايجاد حوادث 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  كه ممكن است موجب خطر شود اي يهنقلو وسايل اع تجهيزات انو -٤- ١شكل 

  

  يكنترل اقداماتعملياتي و  خطرهاي - ٦-١ جدول
  ياقدامات كنترل  عملياتي خطرهاي

بار گرماي متابوليك (گرماي بدن و كار 
  سخت)

  استفاده از تجهيزات حفاظت شخصي مناسب مانند
  غيرسنگين يساز خاموشنخي ضد آتش و ابزار  ةپارچ

 شده نظارت يها استراحت  
 چرخش وظايف و تقسيم بارهاي سنگين  
 نوشيدن آب فراوان  
 سطح خوب تناسب فيزيكي  

  كم شدن آب بدن
 ) ١ كم دستنوشيدن مقدار زياد آب نوشيدني پاك/سالم 

  ليتر در هر ساعت)
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  ايجادشده از تركيبي از: گرمازدگي
  دماي زياد بدن ناشي از كار

  سخت
 دماي زياد هوا  
 گرماي تابشي  

 بدن از قبل، پيش از شروع كار آب كاهش 
  ،رامش داشتنآآهسته قدم برداشتن و تقسيم كار 
 استفاده از تجهيزات حفاظت شخصي مناسب 
 كاهش در معرض گرماي آفتاب مستقيم قرار گرفتن 
 هالباس كاستن از 
 نوشيدن آب در فواصل مناسب  

قرار گرفتن در باالي يك آتش روي يك 
  تپه

 ش دود، گرما، نرخ سريع گستر
  يا نقطه هاي يسوز آتشآتش، 

  باالي تپه در يك  هاي يتموقعاجتناب از قرار گرفتن در
 يسوز آتش

 گيري كار بهLACES  

  قرار گرفتن در زير يك آتش روي يك تپه 
 در حال  يها ها، كنده صخره

با  ،در پايين تپه غلتانسوختن 
 يا نقطه هاي يسوز ايجاد آتش

  زير شما

  و موادي كه  پايين هاي يسوز آتشبراي  يديدبانحفظ
 كنند يمتپه حركت  پايين سمت به

 مناسب براي متوقف كردن  ةساخت خط آتش حفرشد
  غلتانمواد 

  ارتباطات ضعيف: 
  /نشده درك يها آموزشوظايف  
  خطوط ارتباط مشغول يا

  شده خراب
 همةنشده به  اطالعات منتقل 

  افراد 

  ها سرپرست، تيم و همراهانارتباط با 
 يساز شفافدرك وظايف، پرسش و  اطمينان از 
 ها فركانس/ ها كانالارتباطات:  ةاطمينان از درك برنام 
  كافي هاي يباترو اطمينان از وجود  ها سيم يبحفظ 
  انفرادي صورت بهكار نكردن  

  عوامل انساني: 
 شرايط پزشكي  
 ها يتقابل  
 استرس  

  در مورد شرايط فيزيكي و  ها سرپرستاطالع دادن به
 اجراي شما اثر خواهد داشت برپزشكي كه 

 تناسب فيزيكي 
  يساز آمادهآموزش و 
  تيم  /همراهاناطالع دادن به سرپرست/كمك گرفتن از

  شما هاي يتقابلبراي هر اقدامي با توجه به 

 يها دورهخستگي ناشي از كار شديد 
  استرس پرطوالني در محيط پردود و 

 كوتاه ةدور  
 طوالني ةدور  

 انرژي ةحفظ آرامش (ذخير( 
 چرخش و تقسيم وظايف درون تيم 
 يديدبانشده، حفظ آگاهي و  استراحت نظارت  
 /غذاي منظم و ، آب تنفسوقفه 
 خواب كافي 
 اجتناب از رانندگي  

  صدمات ناشي از بلند كردن بارهاي سنگين
  دستي هاي يدگيرسآموزش 
 تناسب فيزيكي 
 تقسيم وظايف در تيم  
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  يكنترل اقداماتاي مديريت ريسك: ارزيابي ريسك و اجر -٢-٢- ١
  گام براي ارزيابي ريسك تشريح شد: پنجقبلي  يها بخشدر 

  ها؛شناسايي خطر .١گام 
  ؛تعيين اينكه چه كسي و چگونه ممكن است آسيب ببيند .٢گام 
  ؛و تعيين موارد احتياطي ها يسكرارزيابي  .٣گام 
  ؛شما و اجراي آنها هاي يافتهثبت . ٤گام 
  .رساني آنها در صورت لزوم روز شما و به هاي يابيارزبررسي . ٥گام 

  

هاي مختلفي براي تصديق سطح ريسك فرايند ،نخست انجام گرفت ةهنگامي كه دو مرحل
 ها سازماننحوي كه برخي از  به ،مهم استسازماني  يها دستورالعملوجود دارد. پيگيري 

ارزيابي ريسك  فراينداز  دهاي سا نمونه با وجود اين،. اند دادهارزيابي ريسك را توسعه  يها روش
  در بخش زير ارائه شده است:

  

  براي هر خطر:
 ؛شناسايي ميزان احتمال رخداد آن: كم، متوسط يا زياد .١

 .آن: كم، متوسط يا زياد هايجدي بودن اثر حدتعيين  .٢

تعيين ريسك كم، متوسط يا زياد  ،تركيب ميزان احتمال و مقدار جدي بودنبا سپس 
  شده است: بياندر بخش زير  ييها نمونه هزمين. در اين شود يم

  كه بايد توجه و اقدام فوري  كند يماحتمال زياد و جدي/سختي زياد، ريسك زيادي را ايجاد
  .گيردانجام 

  شود يمتوسط كه ريسك متوسطي را موجب مجدي/سختي كم با احتمال.  
  شود يمريسك كمي را موجب  كم كهجدي/سختي احتمال كم با.  

  .دهد يمتوجه ارائه  مندنياز هاي يسكرفوري از  بندي يتاولو كي فراينداين 
  

 اگر. كردارزيابي را ريسك  دوبارهسپس  به كار برد و توان يمرا يا احتياطي  يكنترل اقدامات
 اقدامصورت  در غير اين ادامه يابد. ممكن استاقدام  ،ريسك در حال حاضر قابل قبول باشد

  شناسايي شود.ايمن براي اجراي وظيفه  يراهتا زماني كه  گيردنبايد انجام 
 باشد مناسب ممكن است نيز پويا ريسك ارزيابي فرايند يك در كه ،فرايند اين تشريح ديگر راه

  موارد زير است: شامل
  ؛اطالعات يآور جمع .١گام 
  ؛تعيين ريسك .٢گام 
  ؛كنترل ريسك .٣گام 
  گيري؛ يمتصم ةنقط .٤گام 
  .ارزيابي .٥گام 
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، استفاده بايد توسط سازماني كه در آن زمان داراي اختيارات قانوني است مورد واقعي فرايند
مرتبط  نيز است استفادهموقعيت كاري قابل اين قوانيني كه در با بايد  فرايند. اين شود اتخاذ
  .باشد
 

  و رفتار آتش ها يوهشابزارها،  - ١-٢- ٢- ١
اي كاهش ه معنا كه يكي از راه به اين است؛مناسبي براي شدت آتش  معيارطول شعله 

 ٧-١جدول ( استشعله   طول توجه به با كاربرديمناسب  هاي يوهشو  ابزارها شناخت ، يسكر
  .)در بخش

كارگيري ابزارها و  شعله مختلف و به يها تشخيص اهميت طول در ارتباط با ايمنيموضوع 
افتادن و  شامل به دام يابد يمكاهش  رويكردكه از طريق اين  مناسب است. خطرهايي هاي يوهش

و  كند يمدر خطوط مستقيم حركت  تشعشع گرماقرار گرفتن در معرض گرماي تابشي است. 
دورتر از آتش كردن بنابراين اغلب كار  يابد؛ يماز آن كاهش با فاصله  چشمگيري صورت به
  بايد رعايت شود. يبيشتر باشند، فاصلة تر بزرگ ها شعله هرچهاست و  تر يمنا

  

  و رفتار آتش ها يوهشابزارها،  - ٧-١دول ج
  مفهوم  )مترشعله (  طول

  شود. يمخود خاموش  هخودب  يسوز آتش  ٠-٥/٠

٥/٠-٥/١  
  .شدت آتش كم است

  كرد.مستقيم براي كنترل آتش استفاده  حملةابزار دستي در توان از  مي

٥/١-٥/٢  
  .شديد است خيليمستقيم با ابزار دستي  حملةآتش براي 

  باشد ضروريآب يا بولدوزرها ممكن است پمپاژ 
  شود يم موازي پيشنهاد /جناحي حملة

٥/٢-٥/٣  
  شديد است خيليمستقيم از خط كنترل  حملةآتش براي 

  باشد الزمهواپيما با بال ثابت ممكن است  يها آبپاشيا  كوپترها يهل
  محلي است ةموازي وابسته به طول شعل /جناحي حملة

٥/٣-٨  
  است آتش بسيار شديد

  دماغه ضربه بزندآتش  به تواند يمپشتيباني  يزن آتشو  پشتيباني يسوز آتش
  شود يممحلي پيشنهاد  ةموازي و غيرمستقيم وابسته به طول شعل /جناحي حملة

  ٨بيش از 
  رفتار آتش شديد/سخت

  شود يمدفاعي پيشنهاد  هاي راهبرد
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  )PPEشخصي ( ات حفاظتتجهيز -٢-٢- ٢- ١
شخصي مناسب براي  حفاظتتجهيزات  تهية ،كاركنانقانوني در مورد  الزامپا ارو ةدر اتحادي

 طور بهبايد تيم  اعضاي ة. همكند يمبراي كارگران ايجاد را ي خطرهاياست كه  هايي يسكر
مگر آنكه  ،شخصي مجهز شوند. هيچ كس نبايد وارد آتش شود حفاظتمناسبي با تجهيزات 

  .)٥- ١(شكل  باشد هپوشيدايمن  كامالًمناسب و  لباس

  
  تجهيزات حمايت شخصي - ٥- ١شكل 

  

  :دكن حفاظتزير  مواردشخصي بايد از  حفاظتتجهيزات 
 ؛مستقيم يها سوختنو  ها ييدگيسا، ها خراش -آسيب فيزيكي  
 ؛قرار گرفتن در معرض گرماي آفتاب   
 تجمع گرماي متابوليك.  

 

ال يك لباس كامالً مقاوم به آتش ، براي مثضرورت دارد نوع حفاظت درتعادل  ،در اين مورد
 جلوگيري ازبا  ممكن است، اما ستگرماي مستقيم و سوختن ا در مقابلبسيار خوبي  محافظ

شخصي اضافي براي  حفاظتموجب فشار گرما شود. تجهيزات  سرعت به ،خروج گرماي بدن
  حفاظت گوش/چشم در صورت نياز بايد فراهم شود.

شرت و شلوارهاي كوتاه تجمع گرماي بدن  وتاه مانند تيك يها لباسدر ديگر شرايط سخت، 
  .دهد يمافزايش  را براي كاركنان يدگيسوختن و خراش احنمالاما  رساند، يمرا به حداقل 

  

  لباس پيشنهادي 
  بايد شامل موارد زير باشد: بانان آتشلباس 
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 ) ؛)كند  محافظتنيز از گرماي آفتاب  كهكاله ايمني و محافظ گردن  
  ؛مقاوم به آتش كار لباس ياخيم، ض ةبلند و شلوار بلند با پارچ آستين ضخيمپيراهن  
 ؛پشمي يها جورابمناسب با انواع ديگر يا چرمي  ةچكم  
 ؛ساده يا پشمي يا پنبهزير  يها لباس  
 هوا بايد باز باشد. اين مسئله امكان جريان يقهلباس و  هاي ينسرآستين شلوار و پيراهن يا يپا 

  .كند يم فراهم را بدن گرماي خطرناك تجمع خطر كاهش ايبر عرق تبخير و
  

  ها پارچه
خاص مقاوم به آتش  ةمقاوم به آتش يا ماد ةمواد پشمي، پنب, بانان آتشبهترين مواد لباس 

  .است
 شدهو ممكن است مشتعل  كند ينممصنوعي امكان خروج گرماي بدن را فراهم  يها پارچه

  يا در معرض گرما ذوب شود.
 هاي يهالشده به بدن است.  يدهاصلي كاهش مقدار انتقال گرماي تاب واد عاملضخامت م

  ايجاد كند. يمانع مشابه ممكن است ها يهالبين  يهوا هاي يسهكلباس و 
و  كنند يمبا بافت نازك (مانند نخ) عايق خوبي در مقابل گرماي تابشي ايجاد  يها پارچه

  .آورند يمگرماي بدن رو فراهم  ةامكان تهوي
گرماي  ةتهويدر و بوده با بافت محكم (مانند جين) عايق ضعيف گرماي آفتاب  هاي پارچه

  يدگي و پارگي دارد.يمقاومت خوبي به سا اگرچهاست، ضعيف بدن 
  :موارد زير است اضافي كه بايد مد نظر قرار گيرد شامل يها بخش
 تجهيزات برق، ها هتلمبپرصدا (نزديك  هاي يطمحكار در  استفاده از محافظ گوش هنگام ،

  ؛)كوپتر يهلسنگين و  هاي ماشين
  صورت وجوددر  بانان آتش هنگام كارغبار  و در مقابل گرد  ماسكمحافظ و   ينكعاستفاده از 

 ي؛پاكسازدر طول عمليات  يژهو بهدود، خاكستر و گردوغبار 

  در زمان كار با ابزارهاي دستي يا پاكسازياحتمال نياز به دستكش.  

  هاي گرمايي مهمي هستند.حسگرها  صورت و پشت دست نكته:
 صورت بهبايد ، باشدبسيار زياد  بانان آتش يها دستصورت و پشت  حرارت كه درجة هنگامي 

 ؛شوند درمانفوري 

  دسترس مهم دور ازهاي حسگردر اين حالت اين كه  پوشاند توان يمرا  ها بخشاين 
 ؛است بانان آتش

  لباس گرم اضافي (مانند ممكن است به شب)  قه مرتفع يا نيمهمنط( تر خنكمحيط هنگام كار
 ؛كت پشمي، كاسكت و دستكش) نياز باشد



٧٧ 
 

 يها پاتوژنآب براي اجتناب از  هاي يبطر ،در مناطق دوردست بانان آتش درصورت كار 
 ؛بيولوژيكي بايد بررسي شود

  ن در مناطق دور براي كارگرا پركالري يلباس اضافي و غذا همراه باكوچك  يپشت كولهيك
 ؛گرفته شود درنظردر آنجا باشند، بايد طوالني  مدت بهكه ممكن است 

 نياز باشد شما يك كيف ابزار ممكن است براي تجهيزات حفاظت شخصي. 

  :اند از هاي نامناسب عبارت لباس
 ؛لباس نايلوني يا مصنوعي غيرمقاوم به آتش  
  ؛كوتاه آستين هاي يراهنپشلوار كوتاه و  
  ؛ساده بدون لباس زير نخيلباس  
  كند؛ يملباس تنگ چسبان كه عرق را جذب و از تبخير آن از پوست جلوگيري  
  كند؛ يمرا محدود  معموليلباسي كه حركت  
  دهد. يملباسي كه گرماي متابوليك را افزايش  

  

  حفاظتپوشش تعادل 
باشد برقرار  تعادل رخطشده و سطح در معرض  پوشيدهحفاظتي  يها بخشبين سطح بايد 

  .را داشته باشند مؤثراجراي ايمن و  توانايي بانان آتش تا
 ينينش عقب تر امن ةفاصل  بايد به دارد، وجود تابشي گرماي از زيادي سطوح كه هايي يتوضع در

  .كرد
به افزايش گرماي متابوليك و قرارگيري شخص  ممكن استافزايش سطح لباس حفاظتي 

  .شود بيشتر منجر  خطردر معرض 
  دهد؛ يم كاهشگرماي تابشي را  نأثيراتاز شعله  شدندور  
 كاهش ايجاد گرماي متابوليك درو تنظيم فواصل استراحت براي خنك شدن  يكار چرخش 

  مؤثر است؛
 است كه  شده سازماندهي حريق اطفاء بامتفاوت  طبيعي يسوز آتشبالقوه در يك  خطرهاي

 .شود يمتنها از تجهيزات حفاظت شخصي مناسب استفاده 
  

  تناسب
با  الزمسطح تناسب شود.  ميمختلف  خطرهايتناسب فيزيكي كاركنان سبب كاهش 

رهاي دستي . اگرچه هنگام ساخت خط آتش با ابزاشود يمسازمان تعيين  استخدام نيرو توسط
 طور به ،گيرد يم انجام سخت يا تپه اراضي در اغلب و ازآنجا كه عمليات در كار فيزيكي سخت

  است. الزم تناسب از بااليي سطح كلي
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شامل  ،مرتبط با آتش خطرهايبا ديگر  مقابلهتوانايي فردي براي  برسطح تناسب فيزيكي 
وضعيت شخصي كه . گذارد يمز اثر گرمايي ني هاي يماريبكسيد كربن، استرس و ادود، مونو

  .برد يم رنج سنگين يبارها كردن بلند از ناشي هاي يبآس و خستگي از كمتر ي دارد،خوب فيزيكي
 بهنيز  ايمن منطقة سمت به است،نزديك شدن  سرعت در حال ي كه بهتوانايي فرار از آتش

  است.فيزيكي وابسته تناسب 
  

  يسوز آتشطول  در يمان اقدامات زندهبه دام افتادن/
شكست خورد و فرار  يسوز آتشبراي اجتناب از به دام افتادن در  ها تالش همةوقتي كه 

. كار بست را بهاضطراري  يمان زنده يها مهارتبرخي بايد نبود،  يرپذ امكان منطقة امنسمت  به
  نهايي استفاده شود. أملج /پناه عنوان بهتنها بايد  ها مهارتاين 
تهديد است. گرماي تابشي  ينتر بزرگ ،يسوز آتشبه دام افتادن در  هنگامگرماي تابشي  

 كمتر رض آن هستيد نزديك به زمين. شدت آتشي كه در معكند يمدر خطوط مستقيم حركت 
  نزديك به زمين يافت شود. ممكن استهواي تازه  يها بستهاست. 

ممكن است، پشت يك مانع هرچه ي پناهگاه به كندي وجو جستمورد توجه، عملي اقدام 
تا حد  ،و پوست در معرض ييهوا ي تنفسها ندارد. راهوجود  مادة سوختنيمحكم، كه هيچ 

بزرگ، يا آب  ةيك درخت افتاد تنةمانند خندق يا پشت  هايي مكانشود.  ممكن بايد محافظت
تا  در آنجا ماندنبا توقف و در چنين وضعيتي، بايد مناسب باشد.  ممكن است، كافيبا عمق 

  گرما را به حداقل برسانيم.در معرض قرار گرفتن  ،كامل دور شود طور بهزماني كه آتش 
 ةپياده يا در وسيل هاي در وضعيت ،مستقيم آتش هديدهنگام تفوري  يمان زندهاقدامات 

  ارائه شده است. ٧- ١و  ٦- ١ يها شكلنقليه، در 

  
  وضعيت اضطراري -امنيت شخصي فرد پياده -٦- ١شكل 
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  وضعيت اضطراري -امنيت شخصي فرد داخل وسيله نقليه -٧- ١شكل 

  

  اوليه يها كمكبراي  ها يرسان اطالع - ٣-٢- ١
عوامل اجرايي و  براي اوليه هاي ارزيابي نيازهاي كمك ةوظيف ،اروپا ةياتحاد يقانونگذار 

  .كرده استمناسب را تعيين  ةاولي يها كمك تدوين
 انبراي بيمار مراقبت ةشد گيري اصول پذيرفتهكار بهعبارت است از  ،اوليه هاي كمك

 يويكردر ،ديده و غافلگيرشده با استفاده از تسهيالت و مواد موجود. اين روش آسيب
كمك پزشكي  هنگام در دسترس نبودن به گانديد يا آسيب انبيمار مراقبت براي شده پذيرفته

  .استبيشتر  مراقبتكافي براي ارزيابي و 
  :عبارت است ازاوليه  هاي كمكهدف 
 ؛حفظ زندگي  
 ؛جلوگيري از بدتر شدن شرايط  
 بهبودي افزايش.  

هاي  پيش آيد يا بيماراني به كمك هايي ممكن است تصادف ،حريق روستايي اطفاء يدر ط
يك  توسط معمولاوليه و آموزش در سطح  هاي كمك يها مهارتداشتن . اوليه نياز پيدا كنند

 ضروري است.، مشخص ةمسئول كمك اولي

  :عبارت است از ها يتمسئولدر مديريت تلفات، 
 ؛ارزيابي وضعيت  
 ؛شناسايي علل آسيب  
 ؛فوري ةكمك اولي ةارائ  
  پزشكي بيشتر در صورت نياز هاي ييدگرسدرخواست. 

عبارت  روستايي حريق اطفاء طول در بود خواهد نياز مورد احتماالً كه اوليه كمك خاص يها جنبه
  :است از
  ؛صحنهارزيابي  
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 ؛ارزيابي بيمار  
 ي بيماراحيا. 

  براي ... مراقبتو 
  اجسام خارجي در چشمريزي                                   ها                 خونسوختگي
  گرمايي ةها                 خستگي گرمايي                            سكتشكستگي

  سرمازدگي                  استنشاق دود                                صدمات بافتي نرم
  

  .بايد درخواست شود ها يسوز آتشصدمات در  همةپزشكي به  رسيدگي
 ؛دور شوند يسوز آتش ميدانل بايد از بدحا بانان آتش  
 ممكن است در  بانان آتشكه  هايي يتوضعصدمات يا  يمديريت حريق بايد از تمام

  ؛شودآگاه  ،شوند دچار ها يسوز آتش
 پخش شود ها سيم يبنبايد از  يدهد صدمهافراد  نام.  

. برخي از دشو يممعمول گنجانده  ةاولي هاي بسياري از شرايط پزشكي باال در آموزش كمك
اين شرايط اغلب  شده است. بيانريت آتش در ادامه مردم در مدي تر يتخصصنيازهاي  يها نمونه

گرماي داخلي  يژهو بهو ض گرماي آفتاب گرفتن در معر قرارتركيب دماي هواي زياد،  دليل به
  .دهد يمرخ  ،بدن ناشي از كار سخت

  

  بيماري گرمايي
گرمايي. اينها  ةترس گرمايي، خستگي گرمايي و سكتاس :سه مرحله دارد بيماري گرمايي

 آسودگي فيزيكي آنها بر هم. اين موارد گذارد يماثر  بانان آتش بركه  ي استترين شرايط متداول
  .گذارد يم يرتأثكار  درآنها  هاي يتوانمندقضاوت و  بر مؤثر است و هم

  ؛شآت ميداناوليه در  درمانمراقبت براي عالئم استرس گرمايي و  
  دارد.اولويت  گرماديدهخنك شدن فرد 

 
  )١استرس گرمايي (گام 

را كاهش  بان آتشاجرايي  نوان سرعت بهنشده  درماننشده يا  استرس گرمايي شناسايي
  خواهد داد.

ضربان قلب با افزايش گرما، . كند يمكنترل  تعريقجريان خون و  از طريقبدن دماي خود را 
(چهره ممكن است سرخ شود) و بدن  شود يم اژه پوست پمپو خون نزديك ب يابد يمافزايش 

 و در نتيجه - تبخير و تعرق به گرما نياز دارد - كند يم. عرق گرما را از بدن تبخير كند يمعرق 
  .شود يمبدن خنك 
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هر فرد داراي قابليت  زيرا، اند گرمايي متفاوت يها استرسواكنش به برخي از  لحاظ بهافراد 
  م گرماست.متفاوتي براي تنظي

د زير اراسترس گرمايي با مو. دارندبه مراقبت براي عالئم هشدار استرس گرمايي نياز  بانان آتش
  :شود يممشخص 
 ؛شده سرخ ةچهر  
 ؛خستگي  
 ؛عرق كردن  
 ؛سرگيجه  
 ؛ضعف  
 حالت تهوع.  
موقع و سريع شناسايي شود و اقدام مناسب صورت گيرد، فرد  استرس گرمايي به اگر

  .شود يماحيا  بازسازي و سرعت به
 شود يم گرمايي خستگي مرحلة  وارد   بان آتش  نشود، شناسايي گرمايي استرس  اگر.  
  زدن شخص براي افزايش تبخير و خنك و باد  با آب كردنكم كردن لباس، خنك

  مؤثر است. شدن
  

 )٢خستگي گرمايي (گام 

 ةمرحلدر  ممكن استسخت ادامه پيدا كند،  و كارِ وداسترس گرمايي درمان نش اگر
  خستگي گرمايي بدتر شود.

و  شود ميبدن بيش از اندازه گرم شده، حركات بدن كندتر  دهد يمكه مغز تشخيص  وقتي
  .كند يمعالئم تغيير 

  :خواهد بودداراي عالئم موارد زير  در اين زمانبيمار 
  ؛)يابد يمضربان ضعيف (فشار خون كاهش  
 ؛و چسبناك (عرق كردن) تر  پوست  
  ؛)يابد يم(ميزان نفس زدن افزايش  ضعيفتنفس  
 ؛فشار خون كم) ةيجتندر پريده ( رنگ ةچهر  
 كند. يها واكنش  
خارج  يسوز آتش ميدانبدي است و بايد براي بازسازي و بهبود از  وضعيتفرد در  چنين 

زدن باد با آب و  كردن. كم كردن لباس، خنك قرار گيردپزشكي  هاي يدگيرستحت شود و 
  .مؤثر خواهد بود خير و خنك شدنبراي افزايش تب
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  )٣ گامگرمايي ( ةسكت
سكته  ةفرد وارد مرحل ،و درمان نشود نشدهدرصورتي كه خستگي گرمايي تشخيص داده 

  .شود يمگرمايي 
قرار  يرتأثبدن غالب شود، مغز تحت  ةبيش از انداز بر گرماي تواند ييمي نمظسيستم تن

سيستم تنظيمي بدن ناموفق در اين حالت،  .يابد يمو امكان خنك شدن بدن كاهش  گيرد يم
  :شود يمو به عالئم زير منجر  است
  ؛سريع و محكم (افزايش ضربان قلب)قلب تپش  
 ؛بدون عرق كردن) ،(كم شدن آب بدن ت گرم و خشكسپو 

  ؛)شود ينم(گرماي بدن كنترل زياد  درجة حرارت  
  ؛ يجهسرگسردرد و  
  ًو ممكن است هوشياري خود را  شود مي عالقه يب و گيج زودرنج، پذير، يكتحرشخص احتماال

 .از دست بدهد

 است ضروريپزشكي فوري  رسيدگي

 ؛جدي است يدر حالت داغي، خشكي و در وضعيت يشخص چنين  
 زدن شخص براي افزايش تبخير و  بادبا آب و  كردنكم كردن لباس، خنك ،اوليه درمان

 ؛استخنك شدن 

 ؛است ضروري فوريپزشكي  كمك 

 زيرا بدن بايد  ،گيردپزشكي انجام  رسيدگينبايد قبل از شروع از منطقه  فرد كردن  رجخا
 .خنك شود سرعت به

  

  ها يسوختگ
 پوست و زيرين يها بافت به است ممكن و اند متفاوت شدت و اندازه عمق، ازنظر ها يسوختگ
  د.نبزن آسيب

گرماي  در معرضرگيري قراتقيم با منبع گرما يا ناشي از تماس مس ممكن است  يسوختگ
درون پوست و  به سوختگي ةادام ،سوختگي ةفوري بعد از يك صدم خطرهايتابشي باشد. 

  و شوك و سراسيمه شدن است. ها بافت
 شوك مراقبت شود. ازنظر تأثيراتخنك شده و بيمار  سرعت بهشده بايد  سوخته ةناحي

 داشته باشند (همراه  بايد تجهيزات حفاظت شخصي مناسبي را به بانان آتشPPE(؛  
  يها مراقبت پيگيريدقيقه و  ١٠فوري با آب در كمتر از  شدن خنك ها، يسوختگ همةدر 

 .ضروري استپزشكي 
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  كم شدن آب بدن
  .كند تعريق استفاده مي از يساز خنك بدن براي

 برايزيرا هر فرد قابليت متفاوتي  است؛، متفاوت آب بدن مشابهكم شدن به افراد واكنش 
  دما دارد. تنظيم

  تحمل بيشتري به استرس گرمايي دارند. ،كه در كل تناسب فيزيكي خوبي دارند يبانان آتش
و  رود يماز دست  تعريقكه مايعات بدن از طريق  دهد يمكم شدن آب بدن زماني رخ 

كار در شرايط سخت مشخص  هنگام. اهميت اين مسئله شود ينممنظم جايگزين  طور به
  .شود يم

  همواره آب بيشتري نسبت به آنچه براي جلوگيري از كم شدن آب  - منظم طور بهمصرف آب
و  شود ميبدن  ةانجام ندادن اين كار سبب گرم شدن بيش از انداز - بدن نياز است بنوشيد

  گيرد؛ يمقرار  گرمازدگيدر معرض بدن 
  ؛رخ خواهد دادبيشتر  كم شدن آب بدنشديد،  يسوز آتش حوادثدر  
  از تشنگي جلوگيري منظور بهنوشيدن.  

بين شروع كم شدن آب بدن و احساس نياز  ؛به آب نيستحد نياز بدن واقعي  معيارتشنگي 
  زماني وجود دارد. يرتأخ ،آب به

  ؛رنج ببريد آن تأثيراتاز آبي،  قبل از احساس كمممكن است  
  ايعات به مبدن نياز براي  تعريق شاخص مناسبي شويد؛ يممتوجه آن  كنيد، يموقتي كه عرق

  .است
  دارد. ضرورتمايعات مكرر جايگزيني  ي،سوز آتش ميداندر 
  دقيقه نياز داشته باشيد (متابوليسم  ١٥در هر آب  ليتر يليم ٢٠٠تا  ١٥٠ممكن است به

  ؛فردي متغير است)
 در هر  ليتر يليم ٣٠٠تا  مقدارممكن است افزايش اين ، در صورت استفاده از ابزارهاي دستي

  ؛باشد ضروريدقيقه  ١٥
  بنوشيد فراوانآب.  

  

  ايمني يها دستورالعمل. Aپيوست 
در  LACES فرايندگنجاندن  ،خطرناك بالقوه هاي يتوضع دركليدي  ايمنيواكنش ديگر 

  براي موارد زير است: LACESعمليات كاري است. استاندارهاي 
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ل كار را ببينند. در حا هاي يمتتوانند خط آتش، آتش و بكه  يرندجايي قرار گبايد  ها ديدبان
پيشرفت آتش و پتانسيل آن براي  از روز نگه دارند، را بهتيم  ، هموارهاتجربه باشندآنها بايد ب

  .بيني كنند را شناسايي و پيش يسوز آتشخطرناك  هاي يتوضعو آگاه باشند تغيير 
  

، بايد ديگر در حال رخ دادن است هاي يتفعالاز اينكه چه چيزي در ارتباط با آتش و  آگاهي
و مواد  ها جهت، ها يبشآتش با  ارتباط و وهوا آباز تغييرات آنان بايد حفظ شود.  طور مستمر به

و  همراهانشرايط  و نيز ،و تجهيزات ها ينماشخطر در اطراف  يها زون ،سوختني مختلف
  باشند. باخبر ها يميت هم

و فرماندهان  ها سرپرست تيم، اعضايبين   سيم يبارتباط  و ، اشارات با دستكالميرتباط ا
و  بودنيا خارج از محدوده سيم  بي هنگام قطع ارتباط يپشتيبان ة. برنامبسيار مهم استحادثه 
. شود استفادهبايد  ،دكه در خط آتش ممكن است پرسروصدا باشسيم  يب يها فركانسكنترل 

در  ژهيو بهبراي حفظ ارتباطات خوب بين تيم،  كاركنانبين  ةممكن است كاهش فاصل
  .ضروري باشددشوار  هاي يتوضع

بايد . ضرورت دارد شده قبل از شروع عمليات باني يددو  يزير برنامهفرار داشتن دو مسير 
 بايد . نرخ گسترشچقدر خواهد بود روي يادهپتخليه در يك محل  مشخص شود كه زمان

. هشدار صل شوداطمينان حا ايمنيو از وجود زمان كافي براي رسيدن به زون شده ارزيابي 
 همةسمت سربااليي باشد.  به نبايد. مسيرهاي فرار بايد اعالم شود اوليه در حداقل زمان ممكن

اطالع داشته باشند. همه بايد بدانند  اتفاقات پيش روافراد در خط آتش بايد در مورد برنامه و 
ز و شب بايد ارزيابي در طول رو يوجود دارد. مسيرها از منطقه خروجكه چه موانعي براي 

  مشخص باشد.
  

 ةانداز بهبايد شناسايي، ارزيابي و آماده شود. اين منطقه بايد نياز در صورت  ايمني يها زون
 قبالً از زمين توان يمآتش زنده بمانيد. در برابر  بتوانيد بدون يك پناه تاكافي بزرگ باشد 

بادپناه، مناطق  يها دامنه ، ازجمله. از عوارض طبيعي استفاده كنيدكردشده استفاده  سوخته
 شده قطع يتازگ به، مناطق ها تاالبو  ها ياچهدركم،  مادة سوختنيبار  داراي يها مكان، يا صخره

اين نواحي از پوشش گياهي  يپاكساز. كوپتر يهلو مناطق فرود  ها جاده، ها جنگلدر  شده پاكو 
سمت موقعيت  آتش به تحركو سرعت  يسوز آتشگرفتن محل  درنظر يد باتا حد ممكن، با

  .گيردانجام  است
موقعيت به و نيز  رسد يمقابل قبول  ةانداز  به آتش كار وقتي كه هنگامبه رفتار آتش  بايد

برابر  . در زمين هموار بدون باد، حداقل فاصله بين شخص و آتش چهارتوجه كرد ايمنيزون 
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موقعيت  كه  يدرصورت. حفظ شود ايمنيطول شعله است. اين فاصله بايد در سراسر زون 
 يها زونسنگين است،  سوختني موادسمت تپه يا خالف جهت باد از آتش است يا اينكه بار  به

مسيرهاي فرار تنگ با شيب تند، يا  يها درهدر  قرار گرفتنمورد نياز است. از  تر بزرگ ايمني
  .بايد اجتناب ورزيد سربااليي

ضروري بايد دور انداخته شود. تجهيزات غير طول مسير فرار، همة اضطراري، در وضعيتدر 
ي درصورت -آتش و پناه سيم يب، مقداري آب، ري براي نگهداري شامل ابزار دستيتجهيزات ضرو

و  جريان هوا يها راهرا حفظ كنيد و از  ها حداقلاست. تا حد ممكن  -فراهم شده باشد كه 
  كنيد. حفاظت پوست در معرض،

و امكان فاصله مناسب  كند يمآتش تغيير  ةطول شعل ه بهبست ايمنيمناسب زون  ةانداز
ستون  كه  يدرصورت. كند يمرا فراهم  قرار گرفتن گرماي تابشيكمتر در معرض براي  افراد

باد يا شيب،  تأثيرات دليل بهشود،  يگذار نقطههمرفتي/انتقال گرماي آتش در يك منطقه 
باد يا شيب را  تأثيرات نبودفواصل در  كه حداقل ٨-١بيشتر است. به جدول  از آتشفواصل 

  ، توجه كنيد.كند يمارائه 
  

  ايمنيزون  ةاندازطول شعله و  -٨-١جدول 
  (متر) از آتشفاصله   طول شعله (متر)

١٢  ٣  
٢٠  ٥  
٤٠  ١٠  
٦٠  ١٥  
٨٠  ٢٠  
١٢٠  ٣٠  
٢٤٠  ٦٠  

  

  :ده استارائه ش ادامهاستاندارد در  ايمني يها دستورالعملديگر  يها نمونهبرخي از 
  

  »استراليا ،مراقبت /يديدبان«
W آگاهي بيابيد؛ رفتار آتش و غالب يوهوا آب  
A ؛مورد انتظار باشدرفتار رفتار فعلي آتش و  براساساقدامات بايد  همة  
T ؛كنيد بررسيدو مسير فرار را  كم دست  
C كنيد؛حفظ را ، رئيس و كاركنان مجاور  تيم ارتباطات با كاركنان  

H 
شامل مواد سوختني ريز سنگين و  يي كه نياز به مراقبت داردخطرها

  ؛تند هاي يبش
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O را مشاهده كنيد؛ تغييرات سرعت و جهت باد، رطوبت و ابر  
U يد؛ا شدهكامالً تفهيم  مطمئن شويد كهو  را درك كنيد ها آموزش  

T 
، آگاه كنيدفكر  وضوح به، ت شما بحراني و خطرناك شوديقبل از اينكه وضع

   كنيد.و قاطعانه عمل  اشيدب
 

  »، اياالت متحدة آمريكادستور آتش استاندارد ١٠« 
F  ؛نخست ةدر درجاد ايمني جاي البته با، تهاجمي صورت بهمبارزه با آتش  
I  ؛رفتار فعلي و مورد انتظار آتش براساساقدامات  همةشروع  
R  ها؛ بيني يشپ دريافتفعلي و  يوهوا آبتشخيص شرايط  
E ؛و درك شده است بيان ها آموزشاينكه  ينان ازاطم  
O  ي؛سوز آتشآوردن اطالعات فعلي در مورد وضعيت  دست به  
R  ؛گر، سرپرست و عوامل مجاورركا اعضايحفظ ارتباط با  
D  ؛و مسيرهاي فرار ايمني يها زونتعيين  
E  ؛بالقوه خطرناك هاي يتوضعدر  ها ديدباناستقرار  
R   ؛ها زمان همةتحت كنترل ماندن در  
S آرام ماندن، روشن فكر كردن و قاطعانه عمل كردن.  

  

شناسايي شده  خطرهاتوسعه  زمينةموضوع متداول در  ١٨ ها يتوضع وتحليل يهتجز براساس
  است:

  اياالت متحدة آمريكا: براي »مراقبت شود«وضعيتي كه بايد  ١٨
  .(ارزيابي) نشده است يريگ اندازهيا نشده  يديدبان. در آتشي هستيد كه ١
  شويد. ينمهستيد كه در نور روز ديده  يا منطقه. در ٢
  و مسيرهاي فرار شناسايي نشده است. ايمني يها زون. ٣
  نيستيد. آشنا ،گذارد اثر آتش رفتار بر است ممكن كه ديگري عوامل و محلي شرايط با. ٤
  د.يمطلع نيست خطرها، فنون و راهبرد. در مورد ٥
  يد.ا نشدهو وظايف توجيه  ها آموزش. در مورد ٦
  ارتباط نداريد.گر، سرپرست يا عوامل مجاور ركا افراد. با ٧
  .ايمن هستيد گاهلنگر ة. در حال ساخت خط آتش بدون يك نقط٨
  .شماست پاييند و آتش تيتپه هس پايين. در حال ساخت خط آتش در ٩

  .هستيد آتش بهجلو مستقيم و رو به  حملة. در تالش براي ١٠
  .نشده بين شما و آتش وجود دارد مشتعل مادة سوختني. ١١
  ارتباطي نداريد. ببيند را آن تواند يم كه كسي با و ببينيد را اصلي آتش توانيد ينم. ١٢
  .كند مشتعل را شما زير مادة سوختني ممكن است غلتان ةماد كه هستيد كوه يك ةدامن . در١٣



٨٧ 
 

  ت.شدن اس تر خشكو  تر گرمدر حال  وهوا آبني شده كه . به شما اطالع رسا١٤
  .كنيد يم. افزايشي در سرعت باد يا تغييري در جهت آن احساس ١٥
  .است وقوعفراوان در اطراف خط آتش در حال  يا نقطه هاي يسوز آتش. ١٦
  .كند يم سخت ايمني زون سمت به را شما فرار ،سوختني مواد و زمين كه . مطلعيد١٧
  .ندا يدهدر خط آتش خواب بانان آتشعيد كه . مطل١٨

  است. ضروريكنترلي مناسب  اقداماتاجراي  ،مراقبتي هاي يتوضعدر هر كدام از اين 
  

 منابع:
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  :EF2واحد 
پوشش  يسوز آتشكنترل  هاي يوهشو  فنونگيري كار به: آموزش
  گياهي

  

  مقدمه -١-٢
و  فنونگيري كار به EuroFire ،EF2 ٢يت سطح اين مواد آموزشي از استاندارد صالح

  .كند يمپشتيباني  ،پوشش گياهي يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهش
حريق  اطفاء منظور بهاست كه  هايي يوهشو  براي رفتار آتش و فنون يا مقدمه اطالعاتاين 

ي پوشش گياه هاي يسوز آتشمديريت دخيل در تجويزي براي افراد  يسوز آتشيا اجراي يك 
  رود مي كار به

است كه عمليات مديريت آتش ساده است، سطح ريسك،  هايي يتوضعاين مورد براي 
  تحت نظارت مستقيم است. كننده اقدامپيچيدگي و رفتار آتش كم است و 

عالوه ممكن  هفنون مديريت آتش بايد پيگيري شود. ب زمينةقوانين ملي و محلي در  همة
  باشد. ضروريي يا اعالم موافقت آنها قبل از عمليات است مشورت با صاحبان اراضي محل

آيد.  دست بهو هدايت  رهبريرسمي،  آموزشاز تركيبي از  تواند يمبراي اين واحد  آموزش 
نه كاربرد عملي كه بايد تنها تحت باشد، شخصي بايد محدود به دانش و درك مواد  آموزش

  .گيردنظارت مستقيم انجام 
  است. ساعت ٥٠تا  ٤٠ واحدشده براي اين  هدايت فكري/ اسمي/ دورة آموزش

EuroFire  فرايندبخشي از يك  عنوان بهآموزشي  ة. اين ماداست (نمونه) پايلوت ةپروژيك 
 شده داده قرار www.euro-fire.eu يتسا وب در بازخورد فرم يك شد. خواهد ارزيابي ،در جريان

  است.
، زراعت، جنگلداري، نشانيدمات آتشخكه در بخش  اند كساني آموزشي ةماد هدف اين

پوشش گياهي  هاي يسوز آتشمديريت شكار، حفاظت، مديريت مرتع و تفرجگاه در مديريت 
  .اند فعال وقت يا پاره وقت تمام صورت به
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  و مديريت ريسك EuroFireارتباط با استانداردهاي صالحيت 
يادگيري مورد انتظار  نتايجكامل  ةمنبايد دا EuroFireبا مراجعه به استانداردهاي صالحيت 

عنوان واحد، عنوان موارد زير است: مختلف اين استانداردها شامل  يها بخشرا درك كرد. 
، مواردي بتوانيد انجام دهيدو عبارات كليدي، مواردي كه بايد  ها واژهاين واحد،  دربارة،  مؤلفه

  و درك كنيد.و مواردي كه بايد بدانيد  دهد يمپوشش   مؤلفهكه اين 
براي پشتيباني از يك رويكرد  EuroFireاستانداردهاي صالحيت  همة مواد پشتيباني براي

هدف  متناسب با افراد توان يمرا  اين موادآموزش طراحي شده است.  انتقالبراي  يرپذ انعطاف
 حدهايوا پشتيباني مواد با همراه بايد واحد اين آموزشي ةماد .داد تغيير يا كرد سازگار خاص
  .شود داده پوشش يتضمين طور به استانداردها در يادگيري نتايج همةاستفاده شود تا  ديگر

و  ايمنيقانون  عنوان بهاروپا وجود دارد كه  ةاتحادي ايمنيرهنمودهاي انواع مختلفي از 
تصويب شده است. اين قوانين براي بهبود محيط كاري ايمن  كشورهاي اروپاييسالمت ويژه در 

حوادث و باليا طراحي شده است. تمام قوانين ايمني الزم،  زمينةلم و كاهش كار در و سا
  شود. پيگيري بايد سازمان يا عامليت شما، محل براي ريسك، مديريت هاي ياستس و ها چارچوب

  

  يادگيري تكميلي (همكاري الزم)
EF1-  را براي شما و  ها يسكرپوشش گياهي  يسوز آتشتضمين اينكه اقدامات شما در محيط كاري

  دهد يمديگران كاهش 
  

  :متعاقبيادگيري 
EF 3 -  ؛)باشدتوسعه رو به پوشش گياهي ( هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و  
EF 4 - ؛پوشش گياهي هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به  
EF 5 -  ؛)باشدتوسعه رو به ب (آپمپاژ پوشش گياهي با استفاده از  هاي يسوز آتشكنترل  
EF 6 - گيري فنون احتراق پوشش گياهيكار به.  

  

  اهداف يادگيري:
  :در موارد زير توانايي داشته باشبددر تكميل يادگيري شما بايد 

 ؛درك رفتار آتش 

 پوشش گياهي هاي يسوز آتشبراي كنترل  اطفاءگيري فنون كار به. 
  

  و عبارات كليدي ها واژه
 يوهوا آب، رفتار آتش، خطر آتش، ها زبانه، جناحمستقيم،  حملةخط كنترل، آتش تاجي، 

پشتيباني آتش، نوع آتش،  ةآتش، محيط آتش، ريسك آتش، مواد سوختني، شدت آتش، ادار
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، نرخ گسترش، أغيرمستقيم، مبد حملة، پاشنه، دماغه، آتش زميني، جناحي حملةطول شعله، 
  .جنگل يسوز آتشدود كردن آتش، آتش سطحي، توپوگرافي، 

  

  درك رفتار آتش جنگل -٢-٢
  جنگل يسوز آتش -١-٢-٢

 و دهد يمنشده است كه در مناطق روستايي و شهري رخ  كنترل يآتش طبيعي يسوز آتش
شامل  ها يسوز آتشاين . سوزاند يمپوشش گياهي، منابع كشاورزي و ساختارهاي انساني را 

  .استجنگلي ) و يا بوته( يا درختچهتوربي، علفي،  هاي يسوز آتش
هاي فيزيكي پايه كه موجب وقوع فرايند، درك حريق اطفاء هاي يتفعالقبل از اجراي 

  رفتار آتش مهم است. بر مؤثرو عوامل محيط زيستي  شود يم يسوز آتش
  

  مثلث آتش
يكي از اين عناصر حذف  اگر. دهد يم شانوقوع آتش را ن دخيل در  مؤلفهمثلث آتش سه 

  .)١- ٢(شكل  شدشود، آتش خاموش خواهد 
 آساني در  از هواست كه براي اشتعال مواد سوختني ضروري است و به يا لفهؤم اكسيژن

  .داردرفتار آتش  يريگ شكلمهمي در  تأثيرباد،  شكل بهمحيط آتش در دسترس است. هوا 
 كه با اكسيژن هوا  كند يمرا آزاد  هاييست كه بخارزا اشتعال ةبراي ايجاد ماد الزمانرژي  گرما

 ةهاي مختلف براي رسيدن به نقط به روش مادة سوختني. شود يمبراي ايجاد آتش تركيب 
 شود. مياحتراق گرم 

 سهولت براي سوختن در  يا پوشش گياهي است كه به زا اشتعال ةهر ماد مادة سوختني
رفتار آتش اثر  بر مادة سوختنيدسترس است. نوع، كميت، ترتيب، توزيع و مقدار رطوبت 

  .گذارد يم

 
 مثلث آتش - ١- ٢شكل 
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  انتقال گرما
انتقال گرما، تابش و  از طريق همبرداري/ مواد سوختنيديگر به  ممكن استگرماي آتش 

  هدايت منتقل شود.
  همبرداري گرمايي است كه يسوز آتشيي گرما در هواست. در واژگان جا جابههمبرداري ،

 دليل به ، . همبرداريكند يمحركت  ها شعله جلوِسمت باال و نيز پهلوها در  هوا به ةوسيل هب
مواد سوختني در پيشاني آتش و  گرمايش يشپموجب شده كه  گازهاي بيش از اندازه گرم

 اراضي جنگلي بانان آتششكل انتقال گرما براي  ينتر مهم شود، يم يسوز آتشگسترش سريع 
 .)٢-٢است (شكل 

  
  همبرداري - ٢- ٢شكل 

 

 يا پرتوهايي  ها موج شكل به ها جهت همةع انفرادي در گرمايي است كه از يك منب تابش
 و در شود ميتابيده  ها جهت همة. گرما از مواد سوختني در حال اشتعال در كند يمحركت 

  .)٣-٢(شكل  نشده نقش دارد مواد سوختني مشتعل گرمايش يشپ

  
  تابش -٣- ٢شكل 

  

 با  ديگر يا منطقهبه  ،يشتربا دماي ب ةيك منطق درانتقال گرما از يك جسم جامد  ،هدايت
. آرايش جسم شود يمدماي كمتر است كه با تماس مستقيم از يك جسم به ديگري منتقل 

زيرا  دارد، يسوز آتشكمي در  تأثير ،. هدايتكند يمدريافتي سرعت انتقال گرما را تعيين 
ل (شك ضعيف گرماست نسبت بههادي  ،ديگر پوشش گياهي يها فرمچوب مانند بسياري از 

٤-٢(.  
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  هدايت - ٤- ٢شكل 

  

  محيط زيست آتش - ٢-٢-٢
. نرخ كند يمشرايط اطراف است كه رفتار آتش را تعيين  همةمحيط زيست آتش شامل 

آتش شامل  زيست  . محيطشود يل محيط زيستي تعيين مگسترش و شدت آتش با اين عوام
  .)٥-٢(شكل  و توپوگرافي وهوا آب ،مادة سوختنياصلي است:   مؤلفهسه 

  
  محيط زيست آتش - ٥- ٢شكل 

  

  مادة سوختني -١-٢-٢-٢
آتش  زيست  محيط تحليلزمان در  ،عوامل براي بررسي ينتر مهميكي از  مادة سوختني

  :گذارد يم يرتأثعوامل زير  براساسرفتار آتش  برمستقيم  طور بهاست. مواد سوختني 
 ؛كالس  
 ؛نوع  
 ؛اندازه و كميت  
 ؛ترتيب  
 مقدار رطوبت. 
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  سوختني مادةكالس 
و  ها تورب، ها يشهر،  يدهپوسمواد آلي زير الشبرگ سطحي شامل گياهان  زميني مواد سوختني .١

اينكه بسيار فشرده و تا حدودي تجزيه شده است، آتش در اصل  دليل بهبقاياي افتاده است و 
). سوزد يم شعله يب( كند يمو دود توليد  سوزد يممعمول  طور بهآرامي گسترش خواهد يافت و  به

محدود به دود كردن يا سوختن بسيار كند است،  مادة سوختنيبنابراين رفتار آتش در اين كالس 
  پايدار باشد. ها ماهيا حتي  ها هفتهروزها،  ممكن استاما 
كف  ةگياهان پوسيد ةكه باالي الي ي استپوشش گياهي قابل سوختن سطحي مواد سوختني .٢

 ينتر مهم. اين مواد سوختني سطحي اند گرفتهتاجي قرار  جنگل و بين مواد سوختني زميني و
مهمي در تعيين شدت  تأثيرو هميشه  شود يمدر آن شروع  ها يسوز آتشاليه است، زيرا اغلب 
كوچك و  يها شاخه، ها سوزنمرده،  بقايايشامل  مواد سوختني. اين داردآتش و نرخ گسترش 

  متر است. ٢ان كوچك زنده تا ارتفاع حدود و درخت ها درختچه، ها علفافتاده،  يها ساقه
كه در تماس مستقيم  اي است مواد سوختني ايستاده و باالرونده تاجي (هوايي) مواد سوختني) ٣

جنگل  يها تاجبا زمين نيست. اين كالس شامل مواد سوختني چسبنده و باالرونده و سطوح باالتر 
 يها درختچهدرختان و  يها شاخه، ها نسوزشامل برگ درختان،  ممكن استاست و  يا بوتهيا 

زنده تشكيل شده و بنابراين داراي  ياهيگ  پوششتاجي از  مادة سوختنيكلي،  طور به. باشدبزرگ 
انتقال پايدار حرارت از  يااست. آتش در اين طبقه تنها درصورت وجود بادهاي قوي زيادي رطوبت 

  آتش سطحي گسترش خواهد يافت.
  

  

  مادة سوختني يها كالس -٦- ٢شكل 
  اندازه و كميت

  سوختني وجود دارد: مواد اصلي ةدو طبق
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يا  ها كوچك، علف يها شاخهمواد سوختني نرم/ريز شامل مواد سوختني كوچك مانند  .١
. اين مواد اغلب اثر شوند يمخشك شده و مشتعل  سرعت به. اين مواد سوختني ها برگ

 .گذارند يمشدت آتش و نرخ گسترش آن  بر شديدي

اين مواد سوختني اغلب است.  قطور يها شاخهيا  ها كنده كه اد سوختني سنگين يا درشتمو .٢
 .شوند ينممشتعل  سرعت بهو  سوزند يمني بعد از گذشتن جبهة شعله طوال مدتي

. گذارد يمشدت و نرخ گسترش آتش اثر  بر ،كميت مواد سوختني در دسترس براي سوختن
، درحالي شود ميرفتار شديد آتش در پيشاني شعله منجر  از مواد سوختني ريز به مقدار زيادي

مدت طوالني گذشت بعد از  ،از مواد سوختني سنگين موجب آتش با شدت كم مقدار زياديكه 
  .شود يم از آنهاشعله از زمان عبور 

  

  ترتيب
  كرد: يبند دستهافقي و نيز عمودي  صورت به توان را ميمواد سوختني 

از  ورمختلف درختان و بقاياي چوبي نزديك و نيز تقريباً د هاي يتكمبا انواع و  يجنگل .١
شدت نسبتاً كم  بااست. مواد سوختني پراكنده  ترتيب افقياين  ؛بگيريد درنظرهمديگر 

 .سوزد يمزيادي  شدت باشده  بزرگي از مواد آزادانه انباشتهحالي كه مقدار ر، دسوزند يم

مواد  حزميني به سط مادة سوختنيي از سطح به كميت و توزيع مواد سوختن ترتيب عمودي .٢
  سوختني تاجي اشاره دارد.

روي زمين (افقي يا عمودي) و  مواد سوختنيچگونگي قرارگرفتن  كننده يانبترتيب در واقع 
 هاي يپتعمودي در  صورت بهو گياهان علفي  ها درختچه. درختان، استارتباط مكاني بين مواد 

. اند افقي ها يبردار بهرهو بقاياي حاصل از  ها الشبرگرحالي كه ، دگيرند يمقرار  مادة سوختني
براي پخش آتش سطحي است. ساختار  كننده يينتع يا مشخصه مادة سوختنيحالت افقي 
  كند. ميتاجي را حمايت  هاي يسوز آتش استسوختني  عمودي مواد

  

  مقدار رطوبت مادة سوختني
سهولت سوختن و نيز شدت  برياهي از پوشش گ قسمتيشده در  مقدار رطوبت ذخيره

شامل  گذارد يماثر  مادة سوختنيرطوبت  بركه  يستيز. عوامل محيط گذارد يمسوختن اثر 
  سايه، جهت، شيب، ارتفاع و ... است. ،كمتر شدتي، دماي هوا و با بارندگيرطوبت نسبي، 

آب، به  ديكي به يك منبعناشي از بارندگي يا نز بيشتررطوبت  درصورت مادة سوختني
 گرمايش يشسوختني با رطوبت كم با پدارد. مواد نياز بيشتر قبل از سوختن  گرمايش يشپ

  .سوزد يمو با نرخ گسترش سريع  خيلي كم، در شدت زياد
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  مادة سوختنيمقدار رطوبت  -١-٢جدول 
  

  مقدار رطوبت  مادة سوختني

  شود. يمبراي سوختن آماده  تسرع بهاز دست دادن رطوبت و خشك شدن سريع،   ريز مواد سوختني

 مواد سوختني
  سنگين

به زمان و انرژي  ،، نسبت به مواد سوختني ريزتررود ينماز دست  سرعت بهرطوبت 
  آماده شدن براي سوختن نياز دارد. منظور به يگرمايي بيشتر

با  مواد سوختني
  رطوبت زياد

  .داردياز زيادي نو نيز انرژي گرمايي  گرمايش يشپ تر يطوالن ةبه دور

با  مواد سوختني
  رطوبت كم

و با شدت زيادي  سرعت به، مي شودخشك شده و براي سوختن آماده  سرعت به
  سوزد. يم

  

 وهوا آب -٢-٢-٢-٢

سرعت  به يسوز آتش ةدر طول دور است كه محيط زيست آتش ةمؤلفمتغيرترين  وهوا آب
 برآورد  كمايد برفتار آتش ن برثر آن و ا ناپذير است بيني يشپشدت  به وهوا آب يابد. تغيير مي

  :اند از عبارت وهوا آبشود. عناصر اصلي 
 ؛رطوبت نسبي  
 ؛دماي هوا  
 ؛باد  
 ؛بارندگي  
 /شب تغيير روز.  

  

  رطوبت نسبي
بررسي اثر  هنگامي كه هاي ه) شاخص مقدار رطوبت در هواست. فرضيRHرطوبت نسبي (

RH زاند ا عبارتشود  ميگرفته  درنظررفتار آتش  بر:  
١. RH يرتأثمرده و ريز  مواد سوختنيدر  مادة سوختنيمقدار رطوبت  برمستقيم  صورت به 

 ؛د بودننخواه RHتغييرات  يرتأثتحت  به مقدار مشابهزنده  مواد سوختنيكه درحالي ، گذارد يم

 مادة سوختنيرطوبت  ،مرده و ريز مواد سوختني رود ميباشد، انتظار  باال RHسطوح  اگر .٢
است كه  اينكم، انتظار بر  RH. برعكس، در نباشده باشد و براي سوختن آماده داشت بيشتري

اشتعال  دةآما وكمتري داشته  مادة سوختنيمقدار رطوبت  تواند يممرده و ريز  مادة سوختني
 ؛باشد
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زياد  RH، درحالي كه استرفتار آتش بودن عالمت شديدتر  ،كم RH، وهوا آب هاي بيني يشپدر  .٣
 ؛رفتار آتش استشدت كمتر معناي  كلي به طور به

٤. RH ٧-٢(شكل  شود يمزياد و كم  شده شناختهمطابق با طرح  همواره .(RH  در صبح و عصر
 حد را دارد؛ظهر كمترين از  و در بعدحد بيشترين 

در كمترين مقدار  RHآتش در بيشترين شدت خود، در بعد از ظهر، يك قانون كلي،  عنوان به .٥
 ؛خود است حددر بيشترين  هوا درجة حرارتخود و 

 شود. ميزير ديده  شكلارتباط بين رطوبت نسبي و دماي هوا در  .٦

  
 شدت آتش سطح رطوبت نسبي/ -٧- ٢شكل 

  

  هوا درجة حرارت
. گذارد يممستقيم اثر  مادة سوختنيرطوبت نسبي و مقدار رطوبت  برهوا  درجة حرارت

  هوا داراي دو اثر است: درجة حرارتافزايش 
 دهد؛ يمرطوبت نسبي، در رفتار آتش افزايش رخ با كاهش  .١

 .شود يممشتعل  تر يعسرخشك شده و  مواد سوختني، مادة سوختنيبا كاهش رطوبت  .٢

شدن و اشتعال  تر خشكشدن،  تر گرمبيشتر هوا موجب  دمايبنابراين فرض بر اين است كه 
  .شود يم مواد سوختني تر يعسر

  

  باد
 طور به. باد داردرفتار آتش  را بربيشترين اثر  ،ييوهوا آبعوامل  در مقايسه با ديگرباد 

 آن تر حركت سريعآتش و  تشديد. باد قوي گذارد يمر نرخ گسترش و جهت آتش اثر بمستقيم 
  :گذارد يمرفتار آتش اثر  برمختلف  هاي صورت به. باد شود يم

ختن آتش سو سبب تشديدكه  كند يماكسيژن (هوا) بيشتري را براي آتش ذخيره  ،باد .١
 شود؛ يم

 بسيار مؤثر است؛جهت آتش  برباد  .٢
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افزايش نرخ  كه به كند يمپهن (كج)  ،آتش جلوِدر  مادة سوختنيآتش را باالي  يها شعلهباد  .٣
منجر  سوختندر حال در مواد سوختني  و نيز افزايش شدت مواد سوختني و اشتعال شدن  خشك

 .شود يم

 هاي يسوز آتشكه موجب  كند يمآتش را بلند  يزغال در حال سوختن و خاكسترها باد خاكه .٤
 .)٨-٢(شكل  شود يم ١»يا نقطه هاي يسوز آتش«نام  جديدي به

 
  

  
  آتش جنگل براثر باد  -٨- ٢شكل 

  

  :است بررسي شايان كه دارد وجود يسوز آتش با آن ارتباط و باد مورد در يديگر عوامل
آن در جنوب است و  أوبي كه منشمانند باد جناشاره دارد، باد وزش  سمت بهجهت باد  .١
 ؛)كند يمسمت شمالي در زمين حركت  به

 بادها مثال، براي ذارد.بگ اثر باد سرعت و جهت بر ممكن است (توپوگرافي) زمين مشخصات .٢
 ؛شود هدايت بيشتر سرعت با و متفاوت كمي جهتي در دره يا ،تنگ و باريك ةدر يك در ممكن است

در هر لحظه تا حد زيادي تغيير كند.  ممكن استاست و  شدت متغير جهت و سرعت باد به .٣
هوا مانند توفان همراه با آذرخش يا اثرات باد محلي  هاي يستمسدر عبور  ممكن استاين تغيير 

 ؛باشد مؤثر

 سرعت به ممكن استاست، زيرا باد  بانان آتشبسيار مهم براي  اي تغييرپذيري باد مشخصه .٤
 ميدانبررسي در زمان كار در هر جايي در  منظور بهين مسئله جهت و شدت آتش را تغيير دهد. ا

تغيير باد  تأثيرات. كنند يمآتش كار  جلوِيا  جناحينكه در  هايي يمتبراي  يژهو بهآتش مهم است، 
 ؛شده است نشان داده ٩- ٢در شكل 

ي كه هواي گرم از ميان طور به ،باد ايجاد كنند ممكن استخود جنگل  هاي يسوز آتش .٥
ورد. نفوذ آ ميبه آتش هجوم  ها جهت همةهواي سرد از  رود و يمهمبرداري يك آتش باال  ستون

 .كند يمباد رفتار آتش را تشديد 

                                                           
١. Spot Fires 
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  آتش براثر تغيير باد  - ٩- ٢شكل 

  

  بارندگي
 تا ممكن استرفتار آتش  بربارش  تأثيرآتش است، اگرچه حد  يكنندگ خفهبارش داراي اثر 

  باشد:وابسته رش و مدت با شدت هزيادي ب حد
رطوبت  مواد سوختني شود كه سبب ميزماني طوالني  ةپيوسته در يك دور و بارش يكنواخت .١

 شوند؛نو به آساني مشتعل  كنندجذب را بيشتري 

سطحي  مواد سوختنيمقدار رطوبت  بر چندانيزماني كوتاه اثر  ةبارش سنگين در يك دور .٢
 براي سوختن آماده خواهند شد. سهولت به بارش، اين مواد سوختنيبا قطع  و نخواهد داشت

  

  تغييرات روز و شب
. فعاليت آتش اغلب (البته نه هميشه) در طول زيادي با روز داردرفتار آتش در شب تفاوت 

  كند. فراهم حريق اطفاءعالي را براي  ييها فرصت گاهي ممكن استكم است و  نسبتاًشب 
  

  توپوگرافي - ٣-٢-٢-٢
تغيير كند. توپوگرافي  يسوز آتشدر طي  تا حد زياديست جهت زمين ممكن اشكل و 
ممكن يي مانند باد وهوا آب. عوامل دارددر تعيين جهت آتش و نرخ گسترش آن  تأثير زيادي

رفتار آتش  مؤثر برد. عوارض توپوگرافي اصلي نبسته به شكل سيماي سرزمين تغيير كن است
  :اند از عبارت
 ؛شيب  
 ؛جهت  
 نوع زمين.  
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  شيب
در كه  كند يمگرماي همبرداري و تابشي بيشتري را ايجاد  ،باال سمت شيب آتش به سوختن

به سطح زمين گرم  تآتش با سرعت بيشتري نسب نشده در جلوِ مواد سوختني مشتعلنتيجه، 
. درست عكس اين قضيه براي حركت آتش كند يم تشديد. شيب تندتر، اين اثر را شوند يم

. قوانين كلي براي بررسي اثر شيب )١١-٢ و ١٠- ٢ يها شكل( صادق است پايينسمت شيب  به
  :اند از عبارترفتار آتش  بر

 شود؛ يمدرجه افزايش شيب، نرخ گسترش آتش دوبرابر  ١٠هر  ازاي به .١

  .شود يمدرجه كاهش شيب، نرخ گسترش آتش نصف  ١٠هر  ازاي به .٢

  
  رفتار آتش براثر شيب باال  -١٠- ٢شكل 

  

  
  رفتار آتش بر ايينپاثر شيب  -١١- ٢شكل 
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  جهت
 برشامل شمال، شرق، جنوب يا غرب است. جهت به دو شكل  ها رخسارهجهت شيب، جهت 

  :گذارد يمرفتار آتش اثر 
  گرمايش؛ يشپاثر  
 اثر پوشش گياهي. 

 

 گرمايش يشاثر پ .١

جهت شيب زميني است كه در حال  يرتأثكوتاه (در طي يك روز) تحت  ةرفتار آتش در دور
كه به افزايش  كند يمر آن است. شيب جنوبي نور بيشتري را در طي روز دريافت سوختن د

. برعكس، شيب شمالي نور كمتري را در طي روز شود يممواد سوختني منجر  گرمايش يشپ
جنوبي  هاي يبشدر نتيجه رفتار آتش در  مانند؛ يمو مواد سوختني سردتر  كند يمدريافت 

شرقي و غربي نيز متفاوت  يها جبههدر  خواهد بود. شرايطشمالي شديدتر  هاي يبشنسبت به 
جنوبي و شرقي است،  هاي يبش يرتأثمناطق در بين سطحي كه تحت از بعضي در است، البته 
  .كند يمنزول  رفتار آتش

  

  اثر پوشش گياهي .٢
  شمالي: ة. در نيمكرشود يمنوع و مقدار پوشش گياهي تا حدي با جهت تعيين 

 ؛ك استبكلي آفتابي و خشك با پوشش گياهي س طور هبجنوبي  يها جهت  
 است. تر ينسنگو مرطوب با مقدار بيشتري پوشش گياهي  دار يهساشمالي  يها جهت  
شمالي و  هاي يبشبا  زيست  محيطشرقي و غربي در جايي كه در بين  يها جهتشرايط در 

وقعيت جغرافيايي و شرايط زيادي با م تا حد ها يبش. اين كند يمنزول رفتار آتش جنوبي است، 
 .كند يمو از يك منطقه به ديگري تغيير  شود يميي آنها تعيين وهوا آب

تغييرپذيري نور خورشيد، پوشش گياهي و  دليل بهجهت،  يرتأثرفتار آتش جنگل تحت 
  .)١٢-٢(شكل  مقدار رطوبت از يك جهت به ديگري است
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  )شمالي ةرفتار آتش (نيمكر براثر جهت  -١٢- ٢شكل 

  

  نوع زمين
. گذارد يمرفتار آتش اثر  برزمين  عوارضنوع زمين عوارض فيزيكي در سطح زمين است. 

سرعت، جهت و  برمتفاوتي  هاياثر ممكن استيا اراضي مسطح  ها كوه، ها يبرآمدگ، ها دره
  داشته باشد.ي سوز شدت آتش

  

  باد و نوع زمين .١
و  ينتر كوتاهدر طول نيز آب، باد  مانند. گذارد يسرعت و جهت باد اثر م برنوع زمين 

عبارت از اين ارتباط  ييها نمونه. يابد يمترين مسيرها، مطابق با خطوط تراز زمين جريان  آسان
  :است از
 آبكندهاو  ها درهسمت  بهدارند ، بادها تمايل ها تپهيا  ها كوهدر  ،نظر از جهت كلي باد صرف ،

  جريان داشته باشند؛
  زمين توليد شود. باد رو به شيب باال در طول  عوارض تحت تأثير ممكن استبادهاي محلي

 ؛در طول شب تبديل شود پايينبه باد رو به شيب  ممكن استروز 

  مثال، سمت دور از باد) ممكن است بادهاي متالطم  عنوان بهيك برآمدگي ( دار پناهسمت
 .)١٣-٢(شكل  داشته باشد كه در جهت مخالف باد غالب بوزد

  

  
  تالطم شيب بادپناه - ١٣- ٢شكل 
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 ها يبرجستگ .٢

در سرعت و شدت افزايش  ممكن استآتش در حال نزديك شدن به باالي يك برجستگي 
  يابد و رفتار نامنظمي داشته باشد.

  

  شكلينز هاي ينچ، آبكندها و ها دره .٣
 يه مسيرب با حركت سريعباريك و تنگ ممكن است آتش را  يها درهو  ها ينچآبكندها، 

كه اثر اين عوامل  يا منطقهآتش و نيز باد را در  ،شكل زمين ،دايت كند. در اين شرايطباريك ه
. اين دهد يمو در اين شرايط رفتار آتش رخ  آورد يمباريك و قيفي در  شكل بهبيشينه است، 

 نشانرفتار شديدي را  ،اثر دودكش است يرتأث. آتشي كه تحت نام دارداثر دودكش  وضعيت
  .كند يمزمين باريك و تنگ عبور  از عتسر بهو  دهد يم

  
  اثر دودكش -١٤- ٢شكل 

  

  جنگل يسوز آتش ةتوسع - ٣-٢-٢

مختلف  يها بخشجنگل و نيز چگونگي تعريف  يسوز آتشدانستن مشخصات انواع مختلف 
احتراق به يك آتش  ةجنگل مهم است. همچنين درك مسيري كه آتش از يك نقط يسوز آتش

  آتش ضروري است. ةعوامل توسع شناختو  كند يمفعال توسعه پيدا 
  

   يسوز آتشانواع  - ١- ٣-٢-٢
كه طور معمول به كالس مادة سوختني (زميني، سطحي يا تاجي)  جنگل به هاي يسوز آتش

 دليل بهجنگل  هاي يسوز آتشانواع مختلف  اشاره دارد. درك ،آنها هستند حال سوختن دردر 
جنگل  يسوز آتشنياز دارد، ضروري است. چهار نوع  يخاص حريق اطفاء  روشاينكه هر كدام به 

  وجود دارد:
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 ؛زميني  
 ؛سطحي  
 (هوايي) ؛تاجي  
 ي.ا نقطه 

روي  اي يشهر هاي يستمسمواد آلي زير الشبرگ سطحي و در  در زميني يسوز آتش .١
مواد قابل اشتعال ديگر و  ها يشهرآلي از جمله تورب، هوموس،  ة. آتش در ماددهد مي

  :عبارت است از يسوز آتش. مشخصات اين نوع سوزد يشده م مدفون
 ؛ن شعله و دود كمودود كردن بد  
  سببو  ادامه داشته باشد ها ماهيا  ها هفتهپنهاني  صورت بهممكن است  ها يسوز آتشاين 

  ؛بالقوه شود صورت بهاحتراق مواد سوختني 
  دهد؛ يمد آلي رخ بزرگي از موا مقدار زياديبا يك اليه خاك عميق يا  يا منطقهدر هر  
 شكل  دهد يمتورب رخ  هاي يسوز آتشمتداول در  طور به)a ١٥- ٢( 

سوختن پوشش گياهي مانند الشبرگ جنگل و رشد  عبارت است از سطحي يسوز آتش .٢
زمين. مشخصات اين نوع  ح، يا پوشش گياهي افتاده يا روي سطها درختچهيا  ها علفزيرين، 

  :عبارت است از يسوز آتش
 است؛ نوع آتش جنگل ينتر متداول  
  ؛از خيلي كم تا شديد تغيير كند ممكن استرفتار آتش  
 و  مادة سوختني، وهوا آب( شوند يم سببعواملي است كه رفتار آتش را  يرتأثشدت تحت  به

 )١٥-٢ b(شكل  توپوگرافي)

. روي مي دهددر باالي درختان و در پيشاني يك آتش سطحي شديد  آتش تاجي (هوايي) .٣
و آتش  كند يمماي همرفتي و تابشي از يك آتش سطحي شديد باالي درختان را مشتعل گر

  :عبارت است از يسوز آتش. مشخصات اين شود يمتاجي مستقل از آتش سطحي ايجاد 
  ،زيست  محيط ينتر مخربنوع حركت آتش و  ترين يعسرنمايش شديدترين شكل رفتار آتش 

  ؛طبيعي
  شود؛ يم تشديد ،يك آتش تاجي ر بهعبوآتش سطحي شديد كمي بعد از  
 و برخي از آنها ممكن است حتي در  شوند ميبه تعداد زيادي ظاهر  يا نقطه هاي يسوز آتش

  ؛از آتش اصلي نيز حادث شوند تر يعوسسطح 
 شكل  كنند يمنرمال تنها در فواصل كوتاه با پشتيباني باد قوي يا شيب تند حركت  صورت به)

c١٥- ٢(. 



١٠٤ 
 

عالئم  پيامد عنوان بهآتش اصلي  جلوِجديدي است در   يسوز آتش يا قطهن  يسوز آتش .٤
و  شود مي، يا بقاياي در حال سوختن كه با هواي گرم از ميان ستون دود بلند يسوز آتش

  :عبارت است از ها يسوز آتش. مشخصات اين كند يمآتش اصلي نشست  جلوِسپس در 
  براساسشدت  ترش آنها و شدت آتش بهمستقل از آتش اصلي است و گس يا نقطههر آتش 

  كند؛ يمموقعيت آنها تغيير 
 ؛است شديد آتش رفتار براي رشد پتانسيل يا وجود، از خوبي شاخص يا نقطه هاي يسوز آتش  
 بودن و پتانسيل تبديل به آتش در حال رشد  ناپذير بيني يشپ دليل به يا نقطه هاي يسوز آتش

  شدت براي مدير آتش خطرناك است. ، بهمستقل از آتش اصلي مسريع دوم يا سو

  
  آتش زميني :جنگل يسوز نواع آتشا -١٥- a٢شكل 

  
  آتش سطحي :جنگل يسوز آتشنواع ا -١٥-b٢شكل 

  

  
  آتش تاجي :جنگل يسوز آتشنواع ا- ١٥-c٢شكل 
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  جنگل  يسوز آتش اجزاي - ٢- ٣-٢-٢
جنگل وجود  يسوز آتش اجزايبراي تشريح  كاربردياز واژگان متداول  يا مجموعه

 يسوز آتش ةدر يك حادث مؤثرارتباط برقراري جنگل براي  يسوز آتش ةپاي اجزايدارد. درك 
  :عبارت است ازجنگل   يسوز آتش اجزايضروري است. 

 أ؛مبد  
 ؛پاشنه  
 ؛جناحين  
 /؛نوك دماغه  
 ؛ها زبانه  
 ها؛ يجخل  
 ؛محيط  
 ي.ا نقطه هاي يسوز آتش  

  
  جنگل  يسوز آتش اجزاي - ١٦- ٢شكل 

  

  ؛نباشد شناسايي قابل آساني به است ممكن كه شود يم شروع آنجا از آتش كه است محلي أ؛ دمب .١
  ؛استآن  أيك آتش نزديك شروع آتش در مبدپاشنه  ؛پاشنه .٢
  ؛استتا متوسط  ضعيفبا رفتار آتش  ياغلب مناطق كهآتش  يها كناره ؛جناحين .٣
  دارد؛نرخ گسترش را  نتري يعسرآتش كه بيشترين شدت آتش و  جلوِ ؛دماغه .٤
 آن جناحينيا  دماغهطولي  ةباريك از آتش در حال گسترش كه پشت يا كنار هايگدازه ؛ها زبانه .٥

  ؛است
آتش، جايي كه آتش در سه  يها زبانه، بين اصليطولي آتش  ةمناطقي در جلو يا كنار ؛ها يجخل .٦

  ؛باشد ممكن استجبهه 
  ؛بيروني آتش ةكنار ؛محيط .٧
شده در جلو يا دور از آتش اصلي با اخگرها يا  جديد مشتعل هاي يسوز آتش ؛يا نقطه هاي يسوز آتش .٨

  مواد در حال سوختن ديگر.
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  جنگل يسوز آتشگسترش  - ٣- ٣-٢-٢
رفتار آتش را  مادة سوختني، توپوگرافي و وهوا آبگسترش آتش جنگل به مشخصات 

كه عوامل دهد  يمزماني رخ  ١يازهمترجنگل،  يسوز آتش. در كند بستگي دارد يمتعيين 
جنگل كه  هاي يسوز آتش. باشدهمه در شرايط مطلوب  مادة سوختنييي، توپوگرافي و وهوا آب
  شدت مخرب باشد. به ممكن استاست رفتار آتش شديد است و  يهمترازدر 

ترتيب  ، عوامل باد، شكل زمين، و نظم/مادة سوختني، توپوگرافي و وهوا آبدر طبقات كلي 
زير  يها شكلجنگل دارد.  يسوز آتشل يا طرح گسترش كش بربيشترين اثر را  ادة سوختنيم

  .دهد يمگسترش آتش جنگل را نشان  براين عوامل  اي يهپا تأثيرات
  

  

  )١٧-٢(شكل آنها يا بدون اثر  گسترش آتش با اثر كم باد يا شيب .١

  
  نهاآيا با اثر كم  ،گسترش آتش بدون اثر باد يا شيب - ١٧- ٢شكل 

  

 مادة سوختنيكه آتش در زمين مسطح، با توزيع  دهد يماين نوع گسترش آتش زماني رخ 
احتراق در  ةمساوي از نقط صورت به. محيط آتش شود يممساوي در يك روز آرام شروع  نسبتاً

  آرام خواهد بود. ،و گسترش آتش كند يمرو به بيرون حركت  اي يرهدايك طرح 
  

 )١٨-٢(شكل توپوگرافي  ياباد  آتش با اثر متوسط .٢

  
  شيب  ياباد  آتش با اثر متوسط -١٨- ٢شكل 

                                                           
١. Alignment 
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و در گرم  شود ميسمت پيشاني آتش رانده  ، ستون همبرداري آتش بهتحت اثر باد متوسط
مواد دارد. شيب متوسط در افزايش گرم شدن  يثرؤنشده نقش م شدن مواد سوختني مشتعل

 رخافزايش در رفتار آتش  در اين شرايط، مشابه نقش دارد. شكل بهنشده  مشتعل سوختني
  .شود يمو منجر به طرح گسترش آتش  دهد يم
  

 )١٩- ٢(شكل باد يا توپوگرافي  آتش با اثر قوي .٣
 

  
  شيب  ياآتش با اثر قوي باد  -١٩- ٢شكل 

  
(كه بيشتر  اصليشدت آتش  دليل بهطرح گسترش آتش  ،تحت اثر باد قوي يا شيب تند

و پاشنه ديده  جناحينكه در  ييها شدت) در مقايسه با است يهمترازر د عواملاين  يرتأثتحت 
است، البته با يك درجه  ١٨- ٢مشابه شكل  اثرگذارعوامل . آيد در مي، به شكل بيضي شود مي

  بيشتر.
  

  پوشش گياهي هاي يسوز آتشكنترل  - ٣-٢
  نزديك شدن به آتش جنگل - ١- ٣-٢

است. واكنش  بسيار مهم حريق اطفاءوفقيت براي م يسوز آتشواكنش اوليه به يك حادثه 
قبل از ورود  ممكن استوابسته به تعيين صحيح موقعيت آتش، درك عالئم رفتار آتش كه  مؤثر

شما و  ايمنيآتش بدون به خطر انداختن  برايآتش شناسايي شود و انتخاب موثرترين مسير 
  بقيه است.

  زماني كه آتش گزارش شد:
 ديد  ة، نقطشده، يا اگر تنها يك موقعيت كلي شناخته ن شويدمطمئموقعيت دقيق آتش  از

 ؛كنيد شناساييرا  تر يقدست آوردن يك موقعيت دق امن در منطقه براي به

 استفاده كنيد؛هوايي  يها ها يا عكس نقشه از ،براي شناسايي مسير ايمن و مستقيم  
 ي كنيد.آور جمع بخشيگزارش طريق  ازرا اطالعات مربوط  همة 

  آتش: ميدانسمت  ير بهدر مس
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  كنيد؛ بررسيرا  فعلي و مورد انتظار - ييوهوا آبشرايط  
 بررسي كنيد  گرفته شود درنظربايد آتش  نزديك شدن بهكه در را رفتار آتش  يها شاخص

 ؛)٢٠-٢ (شكل )داد تشخيص دود ستون اندازه و رنگ شكل، از توان يم كه مواردي(

 ند؟ ا پوشش گياهي در منطقه كدام هاي يپت. ي كنيدرا بررس آتش ةاز منطق برداشت خود از
براي  ييي محلي خاصوهوا آبند؟ آيا عامل ا عوارض توپوگرافي در منطقه كدام ينتر مشخص

 ؟وجود دارد درنظر گرفتن

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  چهار ستون دود مختلف - ٢٠- ٢شكل 

  

  اطفاء يها روش - ٢- ٣-٢
، »آتش ثشكستن مثل«، يا دساز يمي كه مثلث آتش را  مؤلفهحذف يكي از سه 

 حريق اطفاءبراي متعددي  هاي راهبردآتش را متوقف خواهد كرد.  آميزي يتموفق صورت به
  .كند يماز مثلث آتش عمل   مؤلفهوجود دارد كه در جهت حذف يك 

  

  اكسيژن ةحذف ذخير )١

آن با  ةبا ريختن خاك روي آتش يا كوبيدن آتش در طول لب توان يمرا اين كار 
ذخيرة نيز ) Foam(آتش  ةكنند خفهمواد  /ها كف. دادانجام  "كوب آتش"ه از استفاد

  .)٢١- ٢(شكل  برد از بين ميرا  اكسيژن
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  شده (اكسيژن) مثلث آتش شكسته -٢١- ٢شكل 

  

  حذف گرما )٢

 مؤثرگيري آب روشي بسيار كار به. كند يمآب انرژي گرمايي را از طريق بخار جذب 
  .)٢٢-٢(شكل  هدايت شود هاي آتش شعله ةپاي بهد است. آب باي حريق اطفاءبراي 

 
  شده (گرما) مثلث آتش شكسته -٢٢- ٢ شكل

  

  مادة سوختنيحذف  )٣

ايجاد خط . نام دارد »حريق خشك اطفاء يها روش« ،حذف مادة سوختني يها روش
با استفاده از  "مادة سوختني يها برش"ابزارهاي دستي يا ايجاد كنترل با استفاده از 

و  ي پشتيبانيسوز حريق خشك است. عمليات آتش مؤثر اطفاء يها عنوان روش ماشين به
(شكل  از حذف مادة سوختني در پيشاني آتش است ييها رو به بيرون نيز نمونه يسوز آتش

٢٣-٢(.  
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  )مادة سوختنيشده ( مثلث آتش شكسته -٢٣- ٢شكل 

  

  ها روشتركيب  )٤

آتش جنگل را  آميزي يتموفق تصور بهدر بسياري از موارد، تركيبي از فنوني كه 
خاك به آتش بيشتر  افزودنبا  ذخيرة اكسيژن. حذف شود يم، استفاده كند يمخاموش 

در  مواد سوختنيآتش جنگل است، درحالي كه حذف  "پاكسازي" ةمتناسب با مرحل
  پيشاني آتش و كنترل آتش جنگل استفاده شود.ضربه زدن به پيشاني آتش بايد براي 

  

  حريق ءاطفا -٣- ٣-٢
. كند يمتغيير بسيار جغرافيايي  زيست  محيطبسته به  حريق اطفاءشده در  ابزارهاي استفاده
  مهم است.بسيار حريق   اطفاءانواع مختلف ابزارهاي كاربرد درك زمان و مكان 

  :اند از عبارت حريق اطفاءابزارهاي 
 ؛ابزارهاي دستي  
 ؛ابزارهاي برقي  
 ؛تجهيزات آبي  
 ؛تجهيزات احتراق  
 ؛اشين سنگينم  
 ييمنابع هوا. 

  

  ابزارهاي دستي .١

  :كاربرد
 ؛مستقيم، موازي و غيرمستقيم حملة  
  مادة سوختنيساخت خط آتش و برش. 
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  ات:ظمالح
  كاربردهاي خاصي دارند؛ و برخي نيز  چندگانهبرخي از ابزارهاي دستي كاربردهاي  
 به بقيه براي وظايف  ت، برخي ابزارها نسبمادة سوختنيجغرافيايي يا تيپ  ةبسته به منطق

 .ندتر مناسبمعيني 

  ابزار دستي پايه: يها نمونه
 Axe؛/ تبر  
 Shovel؛/ بيل  
 Spade؛/ بيلچه  
 Hoe؛/ كج بيل  
 Mcleod ؛چوبي بلند ةدولبه با دست ة/تيغ  
 Rake /؛/چنگككش شن  
 Mattock /؛لنگ دوسرك  
 Gorguiات برش و نواري مكانيزاسيون مختلف بسته به عملي ة/ ابزار دستي چندكاره با زاوي

  ؛كردن
 Pulaskiسخت  اي تركيبي از تبر و تيشه در يك سر، مشابه كلنگ دوسر برنده با دسته ي/ ابزار

  ؛فايبرگالس ياچوب، پالستيك جنس از 
 Slasher؛ها بوتهتيز طوالني براي برش  ة/ ابزار برنده با لب  
 Brush Hook ؛زن علف/ نوعي  
 Knapsack؛پشتي / كوله  
 Fire Beater /؛كوب تشآ  
 Sprayer /پاش آب.  

گيري ابزارهاي كار به( EF4 ابزارهاي دستي به واحد آموزشي با تر يقعم آشناييبراي *
  رجوع كنيد. )پوشش گياهي هاي يسوز آتشدستي براي كنترل 

  

  ابزارهاي برقي .٢

  :كاربرد
  ؛تيپش يها شاخهيا  ها درختچه) با بريدن درختان، بر آتش( مادة سوختنيايجاد نوار بدون  
  بر آتشيك  واسطة به مادة سوختنيايجاد مسيري براي ساخت خط دستي يا پاك كردن 

  .موجود (مانند جاده يا رودخانه)
  

  ات:ظمالح
  كنند؛استفاده  ماهرديده و  آموزش كاركنانبايد توسط را فقط ابزارهاي برقي  
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  شود استفادهتجهيزات حفاظت شخصي بايد.  
  

  ابزار برقي شامل: يها نمونه
 ؛زن فعل  
 اره موتوري. 

 

  تجهيزات آبي .٣
  :كاربرد

 ؛مستقيم و موازي حملة  
 ساخت خط مرطوب، خنك كردن يك خط ها شعلهسمت  بهمستقيم  صورت به استفاده ،

  .شده و خاموش كردن نقاط داغ كنترل يسوز آتش
  ات:ظمالح
 /؛مخازن آب ذخيره  
  ؛آب ضروري است ةبنابراين ذخير ،منابعمجدوديت  
 ،جغرافيايي وجود دارد  ةمنطق به بسته حريق اطفاء آبي تجهيزات مختلف يها وشر و ابزار انوع

  .وسايل آبي و ...)، ، آرماتورينشان آتشپالستيكي، شير  ة(مانند لول
  تجهيزات آبي شامل: يها نمونه 

 ؛قابل حمل يها پمپ  
 /؛موتورهاي آتش وسايل  
 كوله پشتي. 

 

 استفاده از تجهيزات احتراق .٤

  كاربرد:
 ؛زي و غيرمستقيمموا حملة  
  ؛نشده درون خط كنترل مواد سوختني مشتعل آتش زدنيا  يساز خاموشعمليات  
 شود يم ايجاد يخطرهاي جديدنيز استفاده از تجهيزات احتراق  در  
  د.نباش اشتعالعمليات  كلمناسب بايد مسئول  قابليتكاركنان با  
  و اجرا شود يزير برنامهدقت  بايد به اشتعالعمليات  

  ابزار احتراق شامل: يها نمونه
  ي؛ا قطرهمشعل  
 ؛مشعل ديزلي 

 مشعل گازي. 
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گيري فنون كار به( EF6 ابزار و فنون احتراق به واحد آموزشي ةبيشتر در زمين آگاهيبراي * 
  مراجعه كنيد. )احتراق پوشش گياهي

  

  ماشين سنگين .٥
  :كاربرد

 ،؛موازي و غيرمستقيم حملة مستقيم  
 ؛واد سوختني در مدت زمان اندكساخت خطوط آتش بزرگ يا قطع م  
  حريق اطفاء هاي يمتانتقال.  

  ات:ظمالح
  كاري ايمن در اطراف ماشين سنگين هاي يوهشرعايت.  

  سنگين: هاي ماشين برخي
 ؛بولدوزر  
 ؛تراكتور  
 ؛كن صاف گريدر/ جاده  
  ونقل حملوسايل. 

 

  منابع هوايي .٦
  :كاربرد

 ؛مستقيم، موازي و غيرمستقيم حملة  
 ؛ي زمينيواحدهاي پشتيبان  
 شديد با رفتار ييا حمله به مناطق فنيلحاظ  ضربه زدن به نقاط داغ، پشتيباني مناطق مهم به 

  .آتش
  ات:ظمالح
  ؛نيست مؤثر تنهايي به حريق اطفاءابزار  عنوان بهكوپتر  يهلاستفاده از  
 را  صحيح كار كنند و در ضمن دستورالعملپشتيبان  كوپتر يهلبايد هماهنگ با  بانان آتش

 پي بگيرند. يسوز آتشدر  كوپتر يهلكار با  هنگام

  ابزارهاي هوايي: يها نمونه
 ؛هواپيما  
 كوپتر. يهل 
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  خط كنترل و خط آتش - ٤- ٣-٢
براي كنترل آتش  است كهموانع مصنوعي يا طبيعي  همةجامع براي  يخط كنترل اصطالح

، ها تاالب، ها ياچهدر، ها نهرودخا اند از: عبارتخطوط كنترل  يها نمونه. برخي از كاربرد دارند
 قبالًيا خط آتش  ها كانال، ها جادهمواد سوختني پراكنده،  داراي، مناطق يا صخره هاي يبيسراش

  (سرد). شده سوخته
كه مواد قابل اشتعال با خراش دارد شده يا بخشي از خط كنترل اشاره  خط آتش به نوار پاك

  ف شده است.از آن حذ مواد به خاك معدني انتقالدادن يا 
  :شود يميك خط آتش با دو هدف ايجاد 

  شروع سوختن براي حذف مواد سوختني بين  منظور بهكه از آن  "نوار مطمئن"ايجاد يك
  شود؛ يمخط آتش و آتش در حال گسترش استفاده 

 نشده سوخته ةشده از منطق سوخته ةجداسازي منطق.  
مادة كم  يبا موجود اي منطقهشروع شود كه  گاهلنگر ةهر خط كنترل بايد در يك نقط

شده)  قبل سوخته اصلي يا اراضي از ة، آبراهيا صخره ة، منطقراهاست (مانند جاده يا  سوختني
  .كند يمجلوگيري  شده ساختهدر انتهاي خط كنترل  سوزي كه از آتش

گيري ابزارهاي كار به( EF4خطوط كنترل به واحد آموزشي  آگاهي بيشتر دربارةبراي 
  رجوع شود.) پوشش گياهي هاي يسوز آتشكنترل  دستي براي
  

  حريق اطفاء فنون - ٥- ٣-٢
نرخ گسترش،  هايي همچون به عاملوابسته  يسوز آتشبراي كنترل  كاربردي هاي راهبرد

. بستگي دارددر معرض خطر، اندازه، موقعيت، نوع منابع موجود و عوامل ديگر  يها ارزششدت، 
  وجود دارد: حريق اطفاء فنون ةگسترد گروهدو 

  تهاجمي هاي راهبرد
از راهبردهاي  كرد، اطفاءآن را آتش با هجوم به  ثرؤايمن و م صورت به توان يمدر زماني كه  

يا تركيبي از راهبرد شامل يك  ممكن است حريق اطفاء هاي يتفعال. شود يماستفاده تهاجمي 
  باشد. ها راهبرد
  تدافعي هاي راهبرد

 مهممحدود است، يا مناطق  اطفاءايمن بسيار شديد است، منابع  حملةكه آتش براي  هنگامي 
  .شود يماستفاده از راهبردهاي تدافعي ، قرار دارنددر معرض خطر 

  
  



١١٥ 
 

  تهاجمي هاي راهبرد - ١- ٤- ٣-٢
  :مستقيم حملة .١

 با آنهاايمن  صورت بهآساني و  بهتوانند  مي بانان آتشكه  خفيف هاي يسوز آتشدر  بيشتر -
 شود؛ يمستفاده ، اكنندمقابله 

كه به خط كنترل  گيرد يمكنترل، شامل ساخت خط، در محيط آتش انجام  يها تالش -
 شود؛ يمتبديل 

و  شودكه از عقب شروع  طوري كه ؛ بهآتش متمركز شود جناحينبايد بر  اطفاء يها تالش -
 يابد؛ در جهت پيشاني آتش ادامه 

 ةاده، رودخانه يا منطق(جآغاز شود  گاهلنگر ةدر يك نقطبايد ساخت خط آتش  -
 )٢٤- ٢(شكل آتش)  توسطاحتمال احاطه شدن  يساز حداقلبراي  شده سوخته

  

  ها روش
 ياآتش با استفاده از ابزارهاي دستي، ابزارهاي برقي  ةساخت خط دستي يا ضربه زدن به لب 

  ؛سنگين هاي ماشين
 ها؛ يپشت كولهشلنگ يا ، استقرار مربوطهبا استفاده از وسايل  ها شعلهگيري آب براي كار به  
  آتش ةلب رويگيري آب يا مواد دوركننده آتش كار بهاستفاده از واحدهاي هوايي براي.  

  

  مزايا
 ؛)نگه داريدشده  سياه يا سوخته ةمنطقدر را  توانيد يك پا يممحل براي كار ( ترين يمنا  
 ؛شده سوخته ةمنطق كمترين حد  
 ؛كاهش فوري پتانسيل گسترش آتش  
 حريق اطفاء تر يچيدهپ هاي راهبرد به ينياز بي.  

  

  معايب
 ؛در معرض دود و گرما باشند ممكن استبه مرز آتش،  نزديكي دليل به بانان آتش  
  است؛ نامنظم شده ساختهخط كنترل  
 موانع طبيعي يا موجود را ندارد مزاياي.  
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  )جناحينمستقيم (از  حملة -٢٤- ٢شكل 

  

  موازي حملة .٢
تا متوسط كه ممكن است براي حمله در طول اي خفيف ه يسوز مورد استفاده در آتش -

عنوان يك خط  مرز آتش بسيار شديد باشد، امكان استفاده از يك مانع طبيعي موجود به
به درون خط  سوخته نشده يها يا بخش ها يجكنترل و براي يكپارچه كردن آسان خل

 ؛كنترل

 شود؛ يمه خطوط كنترل با فاصله اندك و البته موازي با مرز آتش ساخت -

يي فعلي و مورد وهوا آبخط كنترل از مرز آتش به رفتار آتش، شرايط  ة ساختفاصل -
بين مرز آتش و خط كنترل پيشنهادشده وابسته  مادة سوختنيانتظار، نوع زمين و نوع 

 ؛است

بعد از ساخت خط كنترل براي محفوظ  ممكن استبين خط كنترل و مرز آتش  ةمنطق -
 ؛"سوزانده شود"داشتن آن 

 ؛تغييرات جهت يا رفتار پايش شود ازنظردقت  آتش بايد به -

 .)٢٥- ٢(شكل  استبه سرپرست باتجربه نياز  -
  

  ها روش
 ؛ساخت خط كنترل با استفاده از ابزارهاي دستي، ماشين سنگين و موانع موجود  
 ؛سوزاندن پوشش گياهي با استفاده از ابزارهاي احتراق  
 رل بعد از عمليات سوزاندناستفاده از آب براي سرد كردن خط كنت.  

  

  مزايا
  تر؛ يمناخط كنترل مستقيم و  
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 كنند؛ ينمدر دود سنگين و گرماي شديد كار  ها يمت  
 امكان استفاده از موانع طبيعي از قبل موجود.  

  

  معايب
 ؛پيچيدگي اضافي عمليات سوزاندن  
  ؛جديد براي فرار يا تشديد رفتار آتش هاي يسوز آتشپتانسيل  
  ؛آتش ةمنطق عمدي كلگسترش  
  ها يمتنشده بين آتش و  مشتعل مادة سوختنيباقي ماندن. 

  

  موازي حملة - ٢٥- ٢شكل 
  

  غيرمستقيم حملة .٣
  ؛با دسترسي محدود يفيزيكي بزرگ، يا مناطق ةمنطق شديد، هاي يسوز آتشبراي  كاربرد -
 هبردرايك  عنوان به )پشتيباني يسوز آتشاز آتش (مانند  اين راهبرد اغلب شامل استفاده -

 شود؛ يمتهاجمي 

خوبي از  ةشده كه فاصل از يك مانع طبيعي موجود يا خط كنترل ساختهدر اين روش  -
 ؛ شود يماستفاده  آتش دارد

يي فعلي و مورد وهوا آببه رفتار آتش، شرايط  ،از مرز آتششده  ساختهخط كنترل   فاصله -
بستگي شده  پيشنهاد بين مرز آتش و خط كنترل مادة سوختنيانتظار، نوع زمين و نوع 

 دارد؛

مادة حذف  ضمن .١ كرد:غيرمستقيم استفاده  حملةدر يك  توان يمدو روش احتراق از  -
 ؛"شود ميسوزانده "از آتش اصلي پوشش گياهي بين آتش اصلي و خط كنترل  سوختني
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براي سوزاندن  "پشتيباني يسوز آتش"،مناسبيي وهوا آببا توجه به زمين و شرايط  .٢
از آتش اصلي  مادة سوختنياز خط كنترل رو به آتش اصلي و بنابراين حذف  آرام دور

 .شود يماجرا 

 .)٢٦-٢(شكل  استبه يك سرپرست باتجربه نياز  -
  

  ها روش
 ؛سنگين و موانع طبيعي هاي ساخت خط كنترل با استفاده از ابزارهاي دستي، ماشين  
 ؛سوزاندن پوشش گياهي با استفاده از ابزارهاي احتراق  
 پشتيباني يسوز آتشتفاده از آب براي خنك كردن خط كنترل بعد از اس.  

  

  مزايا
  ؛در توپوگرافي مطلوب واقع شود ممكن استخط كنترل  
  شود؛ مياز موانع طبيعي يا موجود استفاده  
 كنند؛ يمدور از گرما و دود كار  هب ها يمت  
 يع به تغييرات در پاسخ سر ،اطفابراي ساخت يك خط كنترل و اجراي عمليات  زمان كافي

 كند. پذير مي امكانرفتار آتش را 
  

  معايب
 يابد؛ مي افزايش كلي آتش ةانداز  
  نشده در  بيني يشپتغييرات  دليل به يا بالقوه صورت به ممكن است پشتيباني يسوز آتشيك

  ؛يي، از كنترل خارج شودوهوا آبشرايط 
  سيدن آتش اصلي به خط ممكن است قبل از ر پشتيباني يسوز آتشساخت خط و عمليات

  ؛كنترل كامل نشود
  يابد؛ يمپيچيدگي عمليات افزايش  
  رخ رسند يمبه هم  پشتيبانيتشديد رفتار آتش ممكن است در زماني كه آتش اصلي و آتش ،

 دهد. يمرا افزايش  يا نقطهدهد، كه پتانسيل آتش 
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  غيرمستقيم حملة -٢٦- ٢شكل 

  

  ها روشتركيب  .٤

انتخاب  اي. تصميم برشود يماستفاده  ها روشتركيبي از  از ، اغلببراي كنترل آتش
  به موارد زير وابسته است: ،آتش، يا بخشي از يك آتشر براي استفاده د فنون

 ؛نرخ گسترش آتش  
 ؛شدت آتش  
 ؛آتش در جلوِ مادة سوختني  
 ؛نوع زمين  
 ؛منابع موجود  
 ؛دسترسي به آتش  
  شده تهديد هاي يهسرمامردم يا. 

انواع  سوزاندن. آتش ممكن است براي يكسان نيست ها بخش همةآتش در شدت 
يك جهت  بر، نوع زمين و جهت وهوا آبتأثير كافي بزرگ باشد.  ةانداز مختلف پوشش گياهي به

 هاي راهبرد. در نتيجه، استفاده از تركيبي از باشدجهت ديگر  بامتفاوت  ممكن استآتش 
  معمول است. حريق اطفاءتهاجمي براي 

  

  تدافعي هاي راهبرد - ٢- ٤- ٣-٢
ايمن بسيار شديد يا  حملةآتش اصلي براي  شود كه يماستفاده روش هنگامي اين 

 هاي راهبرداز اين  ييها نمونهگيري منابع مختلف دشوار است. كار بهاست و  دستدوردر آتش 
  :عبارت است ازدفاعي 
  مهم؛يا ديگر مناطق  ها يستگاهزاطراف ساختارها،  دفاعي درايجاد فضاي  
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  حفاظت خودشان از آتش در حال  منظور بهفرد يا تيم سوزاندن يك منطقة قابل دقاع توسط
  ؛گسترش

 دوردست اي آتش اصلي در منطقه يها حركت ةمشاهد. 
 

  

  اطفاء راهبردانتخاب  - ٦- ٣-٢
قرار  يرتأثرا تحت  اطفاءدر عمليات  كاربردي راهبرد م،مستقي صورت بهرفتار آتش 

  شود: مياط با استفاده از جدول زير تفسير . اين ارتبدهد يم
  

  ها راهبردو  ها روشطول شعله، ابزارها،  -٢-٢جدول 
  مفهوم  )مترطول شعله 

  شوند. يمخود خاموش  بهخود ها يسوز آتش  ٠-٥/٠

٥/٠-٥/١  
  .شدت آتش اندك است

  كرد.مستقيم براي كنترل آتش استفاده  حملةابزارهاي دستي در توان از  مي

٥/١-٥/٢  

  .شديد است خيليمستقيم با ابزارهاي دستي  حملةآتش براي 
  .آب يا بولدوزر نياز باشدپمپاژ به ممكن است 

  شود يمموازي پيشنهاد  /جناحي حملة

٥/٢-٥/٣  

  .شديد است خيليمستقيم از خط كنترل  حملةآتش براي 
  .نياز باشد و هواپيما ممكن است كوپترها يهل

  بستگي دارد.محلي  ةعلبه طول ش ،موازي /جناحي حملة

٥/٣-٨  
  آتش بسيار شديد

  .ضربه زد اصلي به آتش توان يم پشتيباني يسوز آتشبا 
  شود. يممحلي پيشنهاد  ة/ موازي و غيرمستقيم وابسته به طول شعلجناحي حملة

m+ ٨  
  رفتار آتش سخت و بيشينه

  شود. يمدفاعي پيشنهاد  هاي راهبرد
تهاجمي  هاي راهبرددهد كه  نشان ميكه را شعله  يها لطو ةدامن شده هاياليت هاي يفرد*

  .كاربرد داردبراي كنترل آتش 
  

  كار تيمي - ٧- ٣-٢
 عنوان به حريق اطفاءضروري است. هر كاري در  حريق اطفاءكار تيمي براي موفقيت 

تيم  اعضايعضوي از يك تيم بايد با ديگر  عنوان به. شما گيرد يمتيم انجام  يك بخشي از
. برخي باشيدارتباط داشته  حريق اطفاءدر طول عمليات  سيم يبشخصي يا از طريق  تصور به

  :چنين استاز نكات اساسي در اين ارتباط 
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  ساير  يها آموزشبا ها،  اين آموزشو  يدا كردهخود را درك  يها آموزشاطمينان از اينكه
  ؛است مرتبط تيم اعضاي

  ؛تيم و سرپرست اعضايارتباط مكرر با  
 ؛كلي كار تيمي شما هاي فدرك هد  
 ؛تيم اعضاينيازهاي ديگر  ظةمالح  
  و خارج شدن از  فرار تيم در موارد تخليه ةبرناماز تيم،  اعضاياطمينان از اينكه شما و ساير

 آگاهيد. خطر ةمنطق
  

  حريق اطفاء مراحل - ٨- ٣-٢
 معمولطور  به. اين فازها جود داردو يسوز آتش ةدر هر حادث حريق اطفاء مرحلةچهار 

  .است يزن گشت و پاكسازي و ،كنترل داشتن، نگه محدود زدن، ضربه
 با هدف كاهش شدت آتش و كند كردن يا توقف  است كه اطفاء كار در نخستين ضربه زدن

تا حد زيادي كاهش آتش  شدة بيني يشپخطر  گيرد؛ با اين كار صورت ميگسترش حريق 
  .يابد مي

 كه يك خط كنترل در اطراف محيط آتش ايجاد د ياب تحقق ميزماني  محدود نگه داشتن
  .كند يمو رشد بيشتر آن را متوقف  شود مي

 و در حدي  يابد ميو بهبود شود  ميكه خطوط كنترل اصالح  ستمعناآتش به اين  كنترل
  .براي فرار آتش وجود ندارد بيني يشپقابل  احتمالكه  شود ميحفظ 

  در  ةو شامل خاموش كردن منطق شود يم شروع بعد از كنترل آتش يزن گشتپاكسازي و
با . نداشته باشدتا زماني كه هيچ امكاني براي احتراق مجدد وجود است حال سوختن 

آتش به بيرون از خطوط كنترل فرار  شود كه حاصل مياطمينان  ،محيط آتشدر  يزن گشت
 شود. ميناميده  "شده خاموش" مرحله. آتش بعد از تكميل اين كند ينم

  

  منابع
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  :EF4واحد 
 هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به: آموزش

  پوشش گياهي
  

  مقدمه -١-٤
ابزارهاي  گيريكار به( EuroFire، EF4 ٢اين مواد آموزشي از استاندارد صالحيت سطح 

  .كند يمپشتيباني  )پوشش گياهي هاي يسوز آتشدستي براي كنترل 
است كه به استفاده از ابزارهاي دستي براي مديريت  مختص كسانياين مدارك 

است كه عمليات مديريت  هايي يتوضعپوشش گياهي نياز دارند. اين مورد براي  هاي يسوز آتش
آتش ساده است، سطح ريسك، پيچيدگي و رفتار آتش كم است و اپراتور تحت نظارت مستقيم 

  است.
عالوه ممكن است  هتش بايد پيگيري شود. بفنون مديريت آ زمينةقوانين ملي و محلي در  همة

 اجرايرا قبل از  موافقتشانبايد آنها اينكه به مشورت با صاحبان اراضي محلي نياز باشد يا 
  عمليات اعالم كنند.

شخصي  آموزش. خواهد بود هدايتو  رهبريرسمي،  آموزشاين واحد تركيبي از  آموزش 
 اجراكاربرد عملي كه بايد تنها تحت نظارت مستقيم  و نهباشد  محتوابايد محدود به دانش و درك 

  شود.
  ساعت است. ٢٠تا  ١٠براي اين واحد  شده آموزش تعيين مدت

EuroFire  در جريان فرايندبخشي از يك  ،آموزشي ةاست. اين ماد (نمونه) پايلوت ةپروژيك، 
  اده شده است.قرار د www.euro-fire.eu يتسا خواهد شد. يك فرم بازخورد در وب ارزيابي

، زراعت، جنگلداري، نشاني آتش خدماتكه در بخش  كساني هستندافراد هدف اين ماده 
پوشش گياهي  هاي يسوز آتشمديريت شكار، حفاظت، مديريت مرتع و تفرجگاه در مديريت 

  .اند فعال وقت يا پاره وقت تمام صورت به
  

  EuroFireارتباط با استانداردهاي صالحيت 
يادگيري مورد انتظار را  نتايجكامل  ةبايد دامن EuroFireاستانداردهاي صالحيت با مراجعه به 

،  مؤلفهعنوان واحد، عنوان  موارد زير است: مختلف اين استانداردها شامل يها بخشدرك كرد. 
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مواردي كه اين  ،بتوانيد انجام دهيدو عبارات كليدي، مواردي كه بايد  ها واژهاين واحد،  دربارة
  و مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد. دهد يپوشش م  مؤلفه

پشتيباني از يك رويكرد  منظور به EuroFireاستانداردهاي صالحيت  همةمواد پشتيباني براي 
متناسب با افراد هدف خاص  توان را ميآموزش طراحي شده است. آنها  انتقالبراي  يرپذ انعطاف

استفاده واحد بايد با مواد پشتيباني واحدهاي ديگر  اين آموزشي ة. مادداديا تغيير  كرد گارزسا
  پوشش داده شود.طور تضميني  بهيادگيري در استانداردها  نتايج همة شود تا

و سالمت  ايمنيقانون  عنوان بهدارد كه  ايمنيمختلفي در زمينة رهنمودهاي  اروپا ةاتحادي
بهبود محيط كاري ايمن و سالم و تصويب شده است. اين قوانين براي  ييي اروپاهاويژه در كشور

و  ها چارچوبكاهش كار در ارتباط با حوادث و باليا طراحي شده است. تمام قوانين ايمني الزم، 
  يا سازمان بايد پيگيري شود. عامليتمديريت ريسك، براي محل شما،  هاي ياستس

  

  يادگيري تكميلي (همكاري الزم)
EF1- را براي شما  ها يسكر ،پوشش گياهي يسوز آتشاري تضمين اينكه اقدامات شما در محيط ك

  دهد. يمو ديگران كاهش 
EF2- پوشش گياهي يسوز آتشكنترل هاي  يوهشگيري فنون و كار به.  

  

  :متعاقبيادگيري 
EF 3-  باشدتوسعه رو به پوشش گياهي ( هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و(  
EF 5-  ه باشدتوسعرو به آب (پمپاژ با استفاده از  پوشش گياهي هاي يسوز آتشكنترل(  

  

  اهداف يادگيري:
 ؛پوشش گياهي يسوز آتشكنترل  هاي يتفعالابزارهاي دستي براي  يساز آماده 

 پوشش گياهي با استفاده از ابزارهاي دستي هاي يسوز آتشعمليات كنترل  اجراي. 
  

  و عبارات كليدي ها واژه
  .دستي، نوع احتراق، نوع پوشش گياهي، نوع آتش، خط كنترل، ابزارهاي گاهلنگر ةنقط

  

  كاربرد -٢-٤
 هاي يتفعال ،آموزش ٢. براي سطح شود يمابزارهاي دستي در عمليات مديريت آتش استفاده 

  :شود يمزير پوشش داده 
 ؛مستقيم حملة  
 ؛ساخت خط كنترل  
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 پاكسازي.  
 . ابزارهاي دستيدارد حريق اطفاء هاي يتفعالدر  تأثير زيادي ،برخي ابزارهاي دستي استاندارد

مادة . انتخاب ابزار صحيح براي انواع مختلف شود يمبراي ساخت خط آتش استفاده  اغلب
 كاربردو برخي نيز تنها  يا چندگانهبسيار مهم است. اغلب اين ابزارها كاربردهاي  سوختني

  مشخصي دارند.
دن وجود دارد. هر ابزار حفاري، برش، خراش، پاشيدن و خاموش كربراي ابزارهاي مختلفي 
  كاربرد مشخصي دارد.

  

  هاانواع ابزار -١-٤جدول 
  خاموش كردن  پاشيدن  خراش  برش  حفاري

Shovel 
Spade 
Mattock 
Gorguis 

Rake 
Hoe 
Mcleod 
 

Axe 
Pulaski 
Gorguis 
Slasher 
Brush Hook 

Knapsack Fire Beater 
Spade 
Shovel 

 

  

  اطفاء يها روش - ١-٢-٤
  مادة سوختنيحذف  ،درجة حرارتكاهش  ،سيژنذخيرة اكحذف 

  وجود دارد كه براي شكستن مثلث آتش طراحي شده است: حريق اطفاءدر اصل سه روش 
  ؛آتش كردن  خاموشبراي  ذخيرة اكسيژنحذف  .١
  ؛آتش كردن  خنكبراي  درجة حرارتكاهش  .٢
  .آتش كردنمتوقف از مسير آتش براي  مادة سوختنيحذف  .٣

  .كرداستفاده  حريق اطفاءبراي توان  نيز مي ها روشاز اين  تركيبياز 

  
  )مادة سوختنيشده ( مثلث آتش شكسته -١- ٤ شكل
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مثلث آتش را با جداسازي گرما از مواد سوختني  ،عملياتي شامل حفاري، برش و خراش
 اجراحذف اكسيژن  از راه يساز خاموشو گيرد  صورت ميآتش  كردن ا خنكب. پاشيدن شكند يم
  .شود يم

  

  ها يوهشطول شعله، راهنماي فنون و  -٢-٤ول جد
  مفهوم  )mطول شعله (

  شوند. يمخاموش  خود خودبه ها يسوز آتش  ٠-٥/٠

٥/٠-٥/١  
  است خفيفآتش 

  كرد.مستقيم براي كنترل آتش استفاده  حملةابزارهاي دستي در توان از  مي

٥/١-٥/٢  

  .شديد است خيليمستقيم با ابزارهاي دستي  حملةآتش براي 
  .آب يا بولدوزر ممكن است نياز باشدپمپاژ 
  شود. يمموازي پيشنهاد  /جناحي حملة

٥/٢-٥/٣  

  .شديد است خيليمستقيم از خط كنترل  حملةآتش براي 
  .ممكن است نياز باشد هاهواپيماو  كوپترها يهل

  بستگي دارد.محلي  ةموازي به طول شعل /جناحيحملة 

٥/٣-٨  
  است. آتش بسيار شديد

  .ضربه زد اصلي به آتش توان يم پشتيباني يسوز آتشبا 
  شود يممحلي پيشنهاد  ة/ موازي و غيرمستقيم وابسته به طول شعلجناحي حملة

m+ ٨  
  است. رفتار آتش سخت و بيشينه

  شود. يمدفاعي پيشنهاد  هاي راهبرد
 

براي  توان يمابزارهاي دستي از كه دهد يمنشان را شعله  يها طول ةشده دامن هاياليت هاي يفرد*
  كرد.مستقيم يا غيرمستقيم، استفاده  حملةكنترل آتش در 

  

طور معمول  به مراحل. اين وجود دارد يسوز آتش ةدر هر حادث حريق اطفاء مرحلةچهار 
  .هستند يزن گشتو پاكسازي و  ،ربه زدن، محدود نگه داشتن، كنترلض عنوان به

 كردن يا توقف گسترش حريق  آتش و كندبا هدف كاهش شدت  اطفاء مرحلة اولية زدن ضربه
  ؛آتش اشاره دارد ةشد  بيني يشپخطر  چشمگيراست و به كاهش 

 شود مييك خط كنترل در اطراف محيط آتش ايجاد  اي است كه مرحله محدود نگه داشتن 
  كند؛ يمشد بيشتر آن را متوقف كه ر

 اند در حدي حفظ شده آتش به اين معناست كه خطوط كنترل اصالح و بهبود يافته و كنترل 
  ؛براي فرار آتش وجود ندارد بيني يشپقابل  احتمالكه 

  در  ةشامل خاموش كردن منطق و شود يمبعد از كنترل آتش شروع  يزن گشتپاكسازي و
 يزن گشت. نداشته باشدتا زماني كه هيچ امكاني براي احتراق مجدد وجود است حال سوختن 
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. آتش بعد از كند ينمبيرون از خطوط كنترل فرار آتش به  كند كه ميمحيط آتش تضمين 
 شود. ميناميده  "شده خاموش" مرحلهتكميل اين 

مهم اجتناب از احتراق مجدد است.  ة. مسئلبسيار اهميت دارند حريق اطفاء مراحل همة
مثال وقوع احتراق  عنوان به. كردآنها جلوگيري  بايد ازنيز وجود دارد كه  چشمگيريخطرهاي 
سمت  كه بهرا ي كاركنان ممكن استآتش ايجادشده با باد  ؛شده است اطفاءمناطقي كه  مجدد در

ديگر جايي است كه نقاط داغ نزديك به خط كنترل  ةتهديد كند. نمون اند كردهحركت  آتش جلوِ
  .كند يمو آتش به خط آتش جهش  شوند ميناگهاني مشتعل  صورت بهوجود دارد كه 

  

  تناسب:
 ،با احتمال فعاليت سنگين و شديد حريق اطفاءزارهاي دستي در عمليات در استفاده از اب

  .باشد بردباريو فيزيكي ، تناسب يريپذ انعطافاپراتور بايد داراي 
سطح تناسب مورد نياز براي كار دستي مورد سازماني در  هايدستورالعملنياز به پيگيري 

  است.
  

  ابزارهاي دستي - ٢-٢-٤
روش طراحي شده است. اغلب براي  مؤثرتريندر  ويژهابي به يك اثر هر ابزار دستي براي دستي

بهتر است ابزار مناسب مطابق با شرايط زمين و انواع  ،كار در يك تيم با انواعي از ابزارهاي دستي
  پوشش گياهي استفاده شود.

 ابزار تركيبي يژهو به، كردبراي بيش از يك هدف استفاده  توان يمرا بسياري از ابزارها 
McLeod ،Rake ،Hoe  وGorgui.  
: درختان كوچك، اند از عبارت ستكه ابزارهاي دستي مناسب با آنها مادة سوختنيانواع 
  و تورب. ها يشهر، ها كنده، ها علف، ها شاخه، ها درختچه

  

  شده در كنترل آتش توصيف و بررسي ابزارهاي دستي انتخاب
  

 ):Brush Hook( زن علفو نوعي  )Axeتبر (

 

 )Brush Hook( زن علفنوعي  - ٢- ٤ل شك
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  تبر - ٢- ٤ aشكل 

  

اغلب براي پاك كردن مسير اوليه از پوشش گياهي و در عمليات پاكسازي  زن علفتبر و 
  :كردبراي موارد زير استفاده  توان يماين ابزار از . شود يماستفاده 
  ؛ها شاخهقطع درختان كوچك و حذف  
  ؛كوتاهاز پوشش گياهي  زمين سطوحپاك كردن  
  ؛آنها يساز خنكبا هدف  درختان يها تنهحذف خاكسترها و شكافتن و از هم جدا كردن  
  درختان يها كندهحذف.  
  آيد. عمل به الزم مراقبت بايد استفاده از بعد آنها تيزكردن نيز و ابزارها اين از صحيح ةاستفاد براي

  

  :سخت هضرببراي زدن /كوب آتش
  :شود يمير استفاده اغلب براي موارد ز ها كوب آتش
  ؛آتش ةلبمستقيم در  حملةبا شدت اندك در  هاي يسوز آتشضربه زدن به  
  شود. يماستفاده  جناحي حملةاغلب در  

 
  با سر آويخته و گردانكوب  آتش -٣- ٤شكل 



١٢٨ 
 

 
  يا شبكهبا سر كوب  آتش - ٣-b٤شكل 

 
  فلزي ةبا صفحكوب  آتش - ٣-c٤شكل 

  

ستيكي، پالستيكي يا فلزي متصل به يك دسته بلند و ال ةبزرگي از ماد ةزبان كوب آتش 
آتش از اكسيژن محروم سبب كه  زند يمضربه  ها شعلهبه  ،با طرف مسطح كاربرمستقيم است. 

  .شود
اينكه كاربر در معرض بلند براي  ة. داشتن دستيابد يمگرماي تابشي از آتش با فاصله كاهش 

  مهم است. گرماي كمتري قرار گيرد
آتش يا در طول آن در يك عمل سايشي  ةسمت لب آن به مستقيماغلب با كشيدن  كوب آتش
ه آتش بوزد كه موجب جهش ببادي را  تواند يسخت عمودي م ةرب. ضشود يم استفاده

  .شود يمآن  اطفاءجاي  خاكسترهاي داغ و گسترش آتش به
ماهنگي گروهي هسر آويخته و گردان در يك تيم،  ي دارايها كوب آتش استفاده ازدرصورت 
 يها ضربه. شود سبب تأثير زياد آنها ميمواد سوختني سبك مانند علف  بر روي در كاربرد آنها
  .بسيار مؤثر خواهد بود يده خراش و يا شبكه از سرِتناوبي جفتي 
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 ها يسوز آتشمتناسب با انواع پوشش گياهي محلي معمول و انواع   كوب آتشانواع متفاوت 
خوبي كار  سر آويخته و گردان در پوشش علفي به داراي يها كوب تشآتكامل يافته است. 

مواد  در زمينةرا  كاراييسر مشبك و صفحات فلزي بهترين  داراي يها كوب آتش. كنند يم
  دارند. يا درختچهسوختني 

مناسب با يك وضعيت  شده طراحي با توجه به مشخصات الزم كوب با دقت انتخاب آتش
 و يا با سر شبكه يها كوب وضعيت ديگري نامناسب باشد. براي مثال آتشبراي  تواند ي، ممشخص

زيرا  ،دنمتصل به آنها نبايد در پوشش علفي استفاده شو يده خراشفلزي با زنجيرهاي  ةصفح
با سر  يها كوب آتشد. نگسترش آتش شو سبب شده وپخش  ممكن استخاكسترهاي سوزان 

شديدتر با باد  يا درختچه هاي يسوز آتشد و در نبسوز ممكن استآويخته و گردان الستيكي 
  د.نگسترش بيشتر آن شو سببزدن به آتش 

براي ابزارهاي دستي است  ٢- ٤شده در جدول  اشاره ةبيش از محدود ها شعلهدر زماني كه 
ارزيابي از نو گيري را كار بهو ابزارها و فنون الزم براي  كردهمتر) بايد اقدامات را متوقف  ٥/١(

، ها يتوضعدر اين  ضرورت يابد.ممكن است ارزيابي مجدد  در شرايط بسيار خشك نيز .كنيد
 مقايسه با. در خواهد بود مؤثرپشتي بسيار  كوله پاش آبو  ها كوب آتشاز  ة همزماناستفاد

شدت  اين كارآب روي پوشش گياهي  است. فوري پاشيدن  ه،شيوثرترين ؤاغلب م ،ها كوب آتش
  ثرتر عمل كنند.ؤم توانند يم ها كوب آتشكه  دهد يمش آتش را به سطحي كاه

  

  ابزارهاي حفاري، خراش و برش
Axe-/Grub Mattock /Pulaski 

نيز  حريق اطفاءابزارهاي جنگلداري است كه براي از ) Mattockو كلنگ دوسر ( )Grub(تبر 
، ها صخره لفزارها،در عتخصصي است. اين ابزارها  حريق اطفاءابزار نوعي  Pulaski. كاربرد دارد

  .شود يماستفاده از آنها  حريق اطفاء چهار مرحلةهر كاربرد دارند و در و تورب  ها يشهر، ها كنده
  :روند كار مي بهاين ابزارها براي موارد زير 

 خفيف؛ هاي يسوز آتشدر  جناحينمستقيم و از  حملة 

 شديد؛متوسط و  هاي يسوز آتشموازي و غيرمستقيم در  حملة 

 و تورب از خطوط آتش و  ها يشهرو الشبرگ گياهان،  ها شاخهزي پوشش گياهي، پاكسا
 ؛خطوط كنترل

 انزمهار و پاكسازي نقاط داغ و خاكسترهاي سو. 
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  Grub Axe -٤- ٤شكل 

 
  Mattock -٤- a٤شكل 

 
  Pulaski - ٥- ٤شكل 

  
Mcleod -Rake Hoe  

سوختني سبك، پوست درخت و ، خراش و تراش كاربردي براي مواد يآور جمعاينها ابزارهاي 
كي براي چنگ صورت است كه در يك سمت به يآور جمع بيل /كجRake Hoeهستند. الشبرگ 

  است. تراشيدن و خراشيدن خاك معدني مجهزتيز براي بريدن،  ةيك لببه و  آوري دارد جمع
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  McLeod Rakehoe -٦- ٤شكل 

  

  Gorgui - ابزار تركيبي
جنگل طراحي شده است.  هاي يسوز آتش اطفاءنحصاري براي ا صورت به Gorguiابزار تركيبي 

 توان يبنابراين م يكجا دارد ورا ، تبر و كلنگ دوسر Pulaski ،McLeodاين ابزار كاركردهاي 
 .دادانجام با آن حفاري، خراش و برش را 

 
  Gorguiابزار تركيبي  -٧- ٤شكل 

  

اين ابزار برخي ابزارهاي متداول در ست. كاره بودن ا و همه پذيري يقتطبويژگي اصلي اين ابزار 
اهي و پوشش گيگوناگون  هاي يپتدر  توان از آن يمو  شده استتركيب  حريق اطفاءدر  كاربردي

  .كردشرايط زميني استفاده 
  

Knapsack  
است كه براي حمل ليتر آب  ٢٠قابل حمل با گنجايش بيش از  اشپ پمپ آب ،پشتي كوله

داراي يك پمپي است كه با نيروي پشتي  اين كولهاست. شده  طراحيپشت بدن  و روي شانه
 هاي يپشت كوله. اغلب توان از آن استفاده كرد ميو براي پرتاب يا پاشيدن آب  كند يمدست عمل 
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براي  يپشت كولهاز  توان يم. در محيط آتش يرندپذ انعطافجاي ظرف سخت داراي ظرف  به جديد
  :كردموارد زير استفاده 

 خفيف؛يم در آتش مستق حملة  
  ؛هستند ها يسوز آتش لبهنزديك به آتش ي كه در حال ساخت خط كاركنانپشتيباني از  
 كمك به عمليات پاكسازي.  

 بهيا پاشيدن  دور فواصل بهاست كه با توجه به پرتاب مستقيم  يا دهانهدستي داراي  ةقطع
  شود. ميفواصل نزديك تنظيم 

. در صورت امكان از عمل آيد بهبايد دقت الزم در پشت بدن  پاش ادن آبقرار د هنگام
 دادن دست از خطر كه پرشيب در زمين سخت يا اراضي هنگام كار. بخواهيدخود كمك  "همكار"

   بايد احتياط كرد. دارد وجود و لغزش يا سقوط تعادل

 
  يپشت پاش كوله ب آّ - ٨- ٤شكل 

  

  اهيپوشش گي يسوز آتشابزارهاي دستي براي كنترل  يساز آماده
  الزم يها مراقبتابزار، تيز كردن و  بازبيني

 يها بخش همةضروري است. ها ايمن آنكاركرد خوب و اطمينان از  مستمر ابزار با هدف بازبيني 
بايد تيز باشد. ابزار بايد ابزارها  ة. تيغنباشنديا شكسته  خورده شل، ترك بازبيني شوند تا بايدابزار 

. باشدفراهم  آنهااستفاده مطلوب  ضروري برايلوازم  همةو  شود يآور جمعمناسبي  صورت به
 ةدرجه و استفاد ٤٥ ةدسته در زاويقرار دادن آزمايش دسته با قرار دادن سر ابزار روي زمين، 

  .گيردانجام  پاييندقيق و با فشار رو به 
  د.ندستي تيز شو صورت بهيك سوهان  يد بااغلب ابزارهاي دستي با
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  بيل نگهداري - ٩- ٤شكل 

  

  در زمان تيز كردن ابزارهاي دستي  تر يمناو از تجهيزات  بگيريد كار بههميشه روش صحيح را
  ؛استفاده كنيد

 كنيد؛ استفاده براي ابزارهاي دستي تيزشده، از يك سوهان مسطح با يك محافظ  
 بپوشيد؛ دستكش  
   باشد؛ يكسان ةزاويو با  باشدجلو كشيدن بايد رو به سوهان  
 رعايت شود؛ پشتي ضربه در فشار آزادسازي وباشد  يكسان ارشف با و ممتد نرم  حركات بايد 

  ،در زمان تيزكردن تبرهاPulaski  جهت سوهان بايد هميشه دور از چشم يزن علفو چنگك ،
 يابد؛كاهش  ديدگي يبآس باشد تا احتمالبرش  ةسمت لب بهو 

  تميز شود؛با يك برس سيمي يا ورق سوهان پس از استفاده بايد سوهان 

 آن حتي در انبار جلوگيري  ديدگي از آسيب ي حفاظت شود. اين كاربا نوار پوششبايد تيز  ةلب
 ةداخلي قديمي و تسم يها لوله، ها غالفقديمي،  يها شلنگ، ها جعبهاز  توان يم. كند مي

 رد؛حامل براي حفاظت ابزارها در انبار استفاده ك

 استفاده كنيد و آنها را در جايايمن  يها حفاظه، از نقلي ايلابزارها در وس هنگام نگهداري 
مناسب آنها اطمينان  يبند بسته، از  كوپتر يهلجايي آنها با  به. درصورت جادهيدمناسبي قرار 

 .كنيدحاصل 

و و است، كاربرد آساني دارد از چوب ساخته شده است، كه سبك و محكم ها اغلب ابزار ةدست
  و براي كاربر ايمن نگه داشته شوند. شدهدقت مراقبت  ي بايد بهچوب يها دستهارزان نيز است. 

 كردنرم را بايد خشن و سخت  يها دستهد. نبايد نرم و بدون خار، تراشه و شكاف باش ها دسته 
. هرگز كردو تيمار  اندماده نگهدارنده جوش عنوان بهاز روغن بذر كتان  نرم سبك يو با پوشش

 ؛ زده شودرنگ يا جال يچوب ةدست نبايد به
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 بايد قبل از  ،اند ديگري آسيب ديده شكل بهيا  اند خورده يا برآمده خميده، شكافكه  ييها دسته
يا مواد  ، فايبرگالسيفلزاز جنس  يشانها دستهد. ابزارهايي كه نشو تعويض ،مجدد ةاستفاد

 دارند؛متفاوتي نياز  يها مراقبتبه  ،استتركيبي ديگر 

 فلزي براي محكم كردن  يها گوهو فشرده باشد. از  محكمبايد  ها دستهت مسر ابزار در قس
 ابزار در سا استفاده كنيد. ةدست

  در زمان حمل ابزارهاي دستي:
  ؛موازي با زمين حمل كنيد وآنها را نزديك به بدن خود  
 ابزار با شخص ديگري  ، ممكن استخود حمل نكنيد. در صورت چرخاندن ةآنهارا باالي شان

  ؛شود شماجدي  ديدگي موجب آسيب ،در صورت لغزيدن و افتادن يا كندبرخورد 
  و سراشيبي حمل  پايينرو به  يها جهتدر بايد تند، ابزارها را  هاي يبشدر زمان راه رفتن در

  و نه روي ابزارها. افتيد يملغزش، روي تپه  درصورتكنيد. در اين حالت 
  

  ايمني
خطرناك نيز  ممكن استستفاده بدون دقت ، اما در صورت اندمؤثرابزارهاي دستي ساده و 

  باشند.
  

  :پذيري يبآس خطركاهش  منظور به
 يساز آماده .١

 ؛استفاده از ابزار درست براي كار 

 ديده يبآساز ابزارهاي ؛ محكم شده و بدون تراشه و زائده است ها دستهاينكه از  اطمينان 
 ؛استفاده نكنيد

 ابزارهاي كند ؛برش يها لبهه داشتن استفاده از يك سوهان با يك دسته براي تيز نگ، 
 اند؛ مد و خطرناكاناكار

  در زمان عدم استفاده تيز يها لبهپوشاندن.  
 

 سمت كار حركت به .٢

 ؛ابتدا دسته ابزارها را عبور دهيد 

 كنيد؛ حفظرا  سه متر از هم ةفاصل كار مشخصحمل ابزارها براي  هنگام 

 برش دور از بدن  ةرو به جلو و لب ةا تيغتعادل دسته در طول بدن ب ةابزارها را در نقط
 ؛حمل كنيد

 شويد؛مطمئن  آنها ونقل حملابزارها در زمان  ايمني از 
 

 از ابزارهاي دستي  ة ايمناستفاد .٣

  كنيد؛ استفاده شده گرفته درنظراز ابزارها تنها براي هدف  
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 ؛سه متر از هم كار كنيدبا فاصلة  كم دست  
  ؛اثرگذاري بايد مشخص باشدكنترل چرخش رو به عقب شما و سطح  
 در زمان چرخش ابزار تداخلي  استكه ممكن را معلق و آويزان  يها اندامو  ها شاخه

  كنيد؛ حذف ايجاد كند
 ؛مراقب باشيد ها تپهو  ها يريسرازدر  يژهو به  
 نگه است خاك در تيغهدرحالي كه  ايستاده، و عمودي را ابزارها استفاده، عدم زمان  در 

 .داريد
 

 از ابزارهاي دستي مؤثر ةاداستف .٤

  را محكم كنيد؛و جاي پا  بگيريدمحكم دسته را  
 كافي باشد؛ ابزار چرخيدن براي فضا طوري كه  بايستيد، به طبيعيو  متعادل  
  بكشيد؛ سمت بدن بهرا و ابزار دستي شروع كنيد با خم كردن زانوها را حركت  
  محكم بگيريد؛ با يك دسترا انتهاي دسته  
 بلند كردن يا  زمان(وزنه يا سنگيني) در  را بگيريددسته نزديك به سرِ ر، با دست ديگ

  ي آنهاچرخش رو به باال
 تعادل خود و حالت ايستادن خود را  را لحاظ كنيد تا كنترل قدرت چرخش رو به عقب

  ؛از دست ندهيد
  ه داريد و با هر دوگدور از سر ن پايينسمت  دسته را به ،پاييندر حركت چرخش رو به 

  ؛دست محكم نگه داريد
  مورد نظر  ةنقط بر دقت بهدسته (وزنه يا سنگيني) سرِ نيروي خود را روي قرار دادن

  ؛براي اثرگذاري متمركز كنيد
  استفاده كنيد؛ خستگي كاهشو تكنيك خوب براي  يبند زماناز  
 حركت كمي البته  كار بگيريد؛ بهزدن و شكافتن  يلببراي كندن،  ي رااقدامات مشابه

 .شود يمبدن نگه داشته  زيرا ابزار دستي در جلوِ ،است الزم
 

 بعد از استفاده .٥

 ؛را در زمان عدم استفاده بپوشانيد تيز يها لبه  
  ؛نكنيد رهاشود  جا جابهپله و  پله ممكن استابزارها را در جايي كه  
  ي باشد.در وضعيت كاري خوبكنترل كنيد تا قبل از انبار كردن را ابزار 

  

  اخت خط كنترل/ خط آتشس - ٣-٢-٤
 ،يسوز براي همة موانع طبيعي يا مصنوعي موجود براي آتش است كه يجامع ةخط كنترل واژ

خطوط  يها نمونه . برخي ازرود كار مي بهشده براي كنترل آتش  تيمارآتش  يها مرزها و لبهنيز و 
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مواد سوختني  دارايمناطق ، ها صخره، ها تاالب، ها رودخانه، ها يانجرعبارت اند از: كنترل موجود 
  قبلي. ةشد سوختهيا خط آتش (سرد)  ها كانال، ها جادهتنك، 

 استقابل اشتعال  ةماديا بخشي از خط كنترل از هر نوع  شده پاك يخط آتش نوارمنظور از 
حذف شده است. يك خط آتش با دو هدف ساخته  ،خاك معدنيدرون يا حفر آن به كه با خراش 

سوختن براي حذف مواد سوختني بين خط آتش و در آن كه  "نوار مطمئن": ايجاد يك شود يم
زا كه از گسترش  در مواد سوختني اشتعال شكافايجاد يك  شود، و يآتش در حال توسعه شروع م

ا تجهيزات مكانيزه يبا استفاده از ابزارهاي دستي  توان يمرا . خط آتش كند يآتش جلوگيري م
 ساخت.

 
  سمت خاك معدني جداسازي مواد سوختني به ؛آتشساخت خط  -١٠- ٤شكل 

  

  

 مادة سوختنياي با  همنطق، لنگرگاه شروع شود. اين نقطه ةنقطهر خط كنترل بايد در يك 
 از شده قبلي) است كه سوخته ةيا منطق بزرگ، رود يا صخره ة، منطقراهاندك (جاده يا 

 توجه قابل افزايش با .كند يم جلوگيري ،شده ساخته كنترل خط هايتان اطراف در سوزي آتش
  كند. ايجاد حادثه زمان در بانان آتش براي ايمن محدودة يك بايد لنگرگاه ةنقط ،آتش شدت
  

  :كنند يميك تيم براي موارد زير كار  عنوان به بان آتش تا هشت سه پايه ساخت خط آتش: فن
  

  اقدام ةمرحل 
  ؛بريدن پوشش گياهي در سطح زمين  ١
 ؛شده به دور از مرز آتش بريده انتقال پوشش گياهي  ٢

 ؛مواد سوختني سطحي يدنخراش  ٣

 ؛)duffكف جنگل ( ةپوشش گياهي پوسيد ةالي بريدن  ٤

 ؛كف جنگل ةحذف مواد سوختني پوسيد  ٥

 .از مواد سوختني معدنيخاك  تخلية  ٦
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  ساخت خط آتش در يك تيم
پوشش گياهي را  ،تيم عضوهر  ،بخشي از يك تيم براي ساخت خط آتش عنوان بهكار  هنگام

 پايينيا مواد سوختني را براي حفر يك خط  دهد يميا خراش كند  مي، حفاري دهد مي برش
 ).١١-٤(شكل  راند ميخاك معدني  سمت به

 
  ساخت خط آتش با استفاده از ابزارهاي دستي - ١١- ٤شكل 

 

بزرگ  ةلك . در ابتدا يكشود يمعمليات استفاده  مختلف يها بخشدر  متفاوتياغلب ابزارهاي 
 پايينسمت  . سپس خط آتش واقعي بهشود يمبريده و پاك  ها شاخهو  ها بوتهاز درختان كوچك، 
  خراش داده شود. ،خط آتش به آتش ةلب ترين يكنزد. مواد بايد دور از شود يمخاك معدني ايجاد 

ه درختان و پاك كردن پوشش گياهي استفاد بريدنموتوري براي  ةيك ارتوان از  ميگاهي 
از  دباي ،اند آوردهدست  براي اين كار را به الزم كاراييو  ديده. تنها افرادي كه آموزش تخصصي كرد

دوبرابر طول كم  دستايمن  ةفاصل ،موتوري ةكار نزديك ار هنگامموتوري استفاده كنند.  ةار
 ،يندر زمان برش گياهان نزديك به زم .كه بايد در زمان برش درختان رعايت شود ،درخت است

  موتوري رعايت شود. ةمتري از ار ٥ ةبايد فاصل
درستي ساخته شده است يا نه. اين خط  شخص تيم بايد كنترل كند كه خط آتش بهآخرين 
آتش از آن عبور نخواهد كرد. ارتباط خوب با  تا مطمئن شوند كه شود يزن گشتسپس بايد 

  همواره ضرورت دارد.تيم  اعضايسرپرست و ديگر ، همكاران
آتش سطحي  معمول،صورت  به. ضروري استاري و قطع پيوستگي مواد سوختني سطحي حف
آلي  ةاگرچه بايد مطمئن شويد كه هرگونه ريشه يا ماد زند، يمبه خط كنترل ضربه  در ابتدا، اصلي
زميني در طول خط  هاي يسوز آتشدود كردن  ، تا ازيدا خاك معدني حفر كردهدرون را به ديگر 

 شود. كنترل جلوگيري
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  بريدن/جداسازي مواد سوختني و دود كردن ؛ساخت خط آتش -١٢- ٤شكل 

  

  عرض خط آتش
بايد در تعيين عرض خط مورد نياز براي متوقف  ،آتش چگونگي سوختن بر مؤثر عاملهر 

، خط سوزند يم تر داغو  تر يعسركه  هايي يسوز آتشگرفته شود. در  درنظركردن يا كنترل آتش 
  باشد. شش عامل در تعيين عرض خط آتش اثرگذار است: تر يضعركنترل بايد 

 ارتفاع، تراكم، اندازه و شرايط آن عرض خط آتش را مادة سوختنينوع  -مادة سوختني ،
  .كند يمتعيين 

 روي  ،در زمان ساخت خط آتش در باالي يك آتش در حال سوختن - شيب يا توپوگرافي
 دليل به طور معمول به باشد. اين مورد تر ضيو تندتر اين خط بايد عر تر قيشيب، در شيب عم

تندتر است. در زمان ساخت خط آتش در زير  يها بيشدر  سوزي آتشبيشتر و سرعت شدت 
 بايد، بلكه شود ينميك آتش در حال سوختن روي شيب، عرض خط با شيب تعيين 

حفر هدف از باشد.  تر ضيعرو  تر قيعم. در شيب تندتر، ترانشه بايد شود حفرترانشه/خندق 
 جلوگيري از غلتيدن مواد در حال سوختن در عبور از خط آتش است.، ترانشه

  تر داغآتش در مورد . گذارد يمر شدت آتش اثر بيي وهوا آبشرايط  -ييوهوا آبشرايط ،
 عرض خط آتش بايد بيشتر باشد.

  سوزد يمحالت  نيتر داغ در، دماغة آتشبلندتر، در  ةآتش با شعل -كنترل بخشي از آتش .
 است. تر ضيعرخط آتش  ،دماغة آتش. بنابراين در سوزد يمآتش با شدت كمتري  جناحين

 نياز براي كنترل  عرض خط مورد برگرماي توليدشده توسط آتش بزرگ  - آتش  ةكنترل انداز
 است تر ضيعرخط كنترل نيازمند ، تر بزرگآتش اثر دارد. آتش 

  د سوختني آب در دسترس باشد، عرض خط موا يساز خنكبراي  اگر - يساز خنكامكان
 .دادكاهش  توان را ميآتش 
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  براي عرض خط آتش ييها دستورالعمل - ٣-٤جدول 
  (متر) در خاك معدنيعرض   (متر) شده پاك ةعرض منطق  مادة سوختنينوع 

علف/ محصوالت 
  كشاورزي

٥/٠-١  ٥/٠-١  

  ٢/٠-١  ١-٥/٣ بوته -درختچه

  ١  ٦  درخت

  ٥/٠  ٥/٠  /توربها شهير
 

 
  عرض خط كنترل -١٣- ٤شكل  

 

  عرض خط آتش براثر مواد سوختني  -٤-٤جدول 
  اثرگذاري  شاخص

مادة نوع 
  سوختني

مواد سوختني  ةبه بقي تمحتواي روغني آنها نسب دليل بهبرخي از مواد سوختني 
  نياز است. تر ضيخط كنترل عر ،مواد سوختنيدر اين . سوزند يم تر داغ

ارتفاع و تراكم 
  واد سوختنيم

، شود يم تر داغبلندتر و  يها شعلهسبب ايجاد ، تر متراكمبلندتر و  مادة سوختني
  ست.ز ااني تري  عريضبه خط كنترل در نتيجه 

مواد  ةانداز
  سوختني

 ةريش داراي يها بوتهو  سنگين يها شاخه، ها كنده، مانند تر نيسنگمواد سوختني 
مدت طوالني و  به ي كه مشتعل شونداگرچه زمان ؛سوزند ينمضخيم به آساني 

  نياز است. ضيعرو در اين حالت به خطوط كنترل  سوزند يمخيلي داغ 

شرايط مواد 
  سوختني

مادة با . گذارد يمشدت آتش اثر  برزنده يا خشك) يا  (مرده مادة سوختنيشرايط 
، بنابراين خط آتش براي كنترل آتش سوزد يم تر داغ، آتش تر خشك سوختني

  .شود يمگرفته  درنظر تر ضيعر
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  محل خط آتش
  كه: كند يمتعيين او . كند يمتعيين  كاركنانرهبر طور معمول  بهرا موقعيت خط آتش 

 اين خط كجا بايد مستقر شود؟  
 با چه عرضي بايد ساخته شود؟  
 چه روشي استفاده شود؟  
  براي ساخت و نگهداري خط كنترل وجود دارد؟ حريق اطفاءآيا منابع  
 رش (نرخ گستROSچقدر است؟ ) و شدت آتش  
 ؟پيش روست چه چيزي  
 كدام است؟ بانان آتشمسير براي  ينتر آسان  
 چيست؟ موجود يبرها آتش  
 چيست؟ نوع پوشش گياهي و زمين  
  

  خط آتش كاراييبر  مؤثرعوامل  -٥-٤جدول 
  و زمين است. مادة سوختنيخط آتش وابسته به موقعيت آن در ارتباط با نوع  كارايي

پيش  ي از آنچهآگاه
 روست

كاركنان را كاهش  تالش فايده بودن بيخط آتش احتمال  در جلوِآگاه بودن از شرايط 
  .دهد يم

  ضرورت دارد.اغلب بررسي ابتدايي  

به دنبال مسيري با 
كمترين دشواري 

  باشيم

  .و انرژي بايد ذخيره شوداست زمان بسيار مهم 
 معدنيعمق نسبت به خاك  ،شعامل در ساخت خط آت نيتر طور معمول مهم به 

 است

  شود وجو جستآلي سطحي  يها هيال دارايمناطق.  
از موانع موجود 

  استفاده كنيد
، طبيعي تنك و پراكنده صورت بهيا مواد سوختني  ها جاده، ها انيجرنهرها،  موانعي مانند
  شوند. ميعمليات  كاراييزمان و افزايش  جويي در سبب صرفه

ي از مواد سوختن يدور
  سنگين

  .در صورت امكان خط آتش را بين مواد سوختني سنگين و آتش مستقر كنيد

 يها بخشدوري از 
  پرشيب

غلتيدن مواد بايد عميق و  كردنمتوقف  منظور بهحفر ترانشه  شده براي انتخابمكاني 
  .و حفظ انرژي شود كاراييافزايش  سبب ممكن است كاراين  ؛وسيع باشد

 ميانبرش در 
  لبه آتش يها جيخل

نشده باقي  از مواد سوخته كوچك يها جيكرده و خلنامنظم رشد  صورت بهجايي كه آتش 
  .است ديگريبه  آتش ةزبانخط آتش از سر يك  نيتر راحت ،گذاشته است
  كلي طول خط آتش كم شود. طور به تا خاموش نگه داشت توان را مينشده  مواد سوخته
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وابسته است كه خط آتش كجا مستقر شده و چگونه ه اين باغلب  ،آتشبه موفقيت حمله 
  ساخته شده است.

آتش  ةتند اجتناب شود. جايي كه لب هاي يبشتا حد ممكن بايد از مواد سوختني سنگين و 
  .كردآتش ايجاد  ةجاي دنبال كردن لب به توان يمرا نامنظم است، يك خط آتش كوتاه و مستقيم 

  

  قوانين كلي ةخالص
 برابر طول  ٥/٢ يابرابر ارتفاع پوشش گياهي اطراف  ٥/١هي به عرض پاكسازي پوشش گيا

  ؛مورد انتظار آتش اصلي ةشعل
 ؛براي در معرض قرارگيري زمين معدني ة عريضحفر ترانش  
 ؛در پوشش گياهي متراكمتر  پاكسازي گسترده  
  براي  شديد هاي يسوز آتشپاكسازي و حذف مقدار بيشتري از مواد سوختني سطحي در

  ا؛و كار مؤثرخط آتش  ايجاد
  لف آتش براي كمك به افزايش اجهت مخ شده از خط آتش در حفر خاك معدنيگسترش

  ؛عرض آن
   پراكندن نشده در جهت دور از آتش و  سوخته ةشد بريده يها شاخهو  ها ساقه همةپراكندن

 آتش ةايجاد يك خط آتش در لب هنگامسوخته  ةشده به منطق داده مواد سطحي خراش همة
  ؛)نشده سوخته ةسمت ناحي به ها شاخهكاهش احتمال گسترش بقايا و  منظور به(

  چند متر در هر دو جهت خط آتش در صورت  تادرختان  تر پايين يها شاخهبريدن و حذف
  .وجود احتمال احتراق مواد سوختني هوايي

  

  ي براي توجه در زمان ساخت خط آتشتنكا
  بيشتر است (مانند نقاط تمال فرار و گسترش آتش آنها احكه در مناطقي در برخورد نخست

  ؛داغ)
  ؛خط آتش داشتندر صورت امكان كوتاه نگه  
 ؛هاي تيزدوري از زاويه  
  ؛، شيارها، نهرها و ... ها جادهموجود مانند  ساخت انسانموانع طبيعي و استفاده از  
  تني متراكم و مواد سوخ دارايجاي مناطق  به مناطق بازدر  امكاندر صورت آتش ساخت خط

  ؛سنگين
 ؛باد ةتوجه به تغييرات روزان  
  يا  شده كن يشهرمانند درختان  ،تر خطرناكدر صورت امكان، مسدود كردن مواد سوختني

 ؛خارج از خط آتشبه آنها و انتقال با جداسازي  ،شده در مقابل باد يا دارماند توده شدهشكسته 
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  راوان، در زماني كه ساخت خط آتش اطراف ف يا نقطه هاي يسوز آتشاحاطه كردن مناطقي با
 ؛هر نقطه غيرعملي باشد

  حفر ترانشهV ؛مواد سوختني غلتان توقفبراي  شكل 

  ؛خط آتش بهاز غلتيدن آنها  جلوگيريبراي  ،با شيب موازي يو بقايا ها كندهچرخاندن 

  ؛اخگرها و خاكسترهامراقب بودن در برابر 

 ؛باشند ثبات يبو  يرپذ اشتعالشدت  به ممكن است اخگرها و خاكسترها 

  كه بقاياي غلتان براي افتادن در  هنگامي كه، خطوط به دور از موانع در حال سوختنحفر
 ؛درون محيط آتش قطع شده است

 يرپذ امكاندرصورتي كه انداختن بقايا و موانع  پايهمواد سوختني در اطراف  حذف همة 

  ؛نباشد

  آن به  و اتصالاز خط آتش در زمان ممكن  ييها بخشخط كنترل با متصل كردن تكمبل
 .براي گسترش آتش موانع موجود

  

  يزن گشتپاكسازي و 
. اين كار براي آنكامل احاطه شدن آتش بعد از اينكه  يساز خاموش عبارت است ازپاكسازي 

اين كار  .اهميت دارد شده است اطفاءكامل قبل از ترك منطقه  طور بهاطمينان از اينكه آتش 
  شامل استفاده از ابزارهاي دستي است. اغلب

  بايد شروع شود. يزن بالفاصله گشت، "احاطه شد"زماني كه آتش در يك محيط 
  

  يزن گشت
  ؛مانده حواس (بينايي، شنوايي، بويايي و المسه) براي شناسايي آتش باقي همةاستفاده از 

  ؛شود اي يژهوزميني توجه  هاي يسوز آتشبايد به دود كردن 
  ابتدا كنترل كنيد كه هيچ آتشي عبور نكرده يا در حال  ؛سمت داخل ز خارج بهاكنترل

از زمين  يسمت داخل حركت كنيد تا عرض مناسب عبور به خط آتش نباشد، سپس به
  ؛كامل خاموش شده باشد طور بهدرون خط آتش 

  ؛يك تيم عنوان بهو ارتباط و كار  همكارياستفاده از سيستم 

  هاي يسوز آتشايجادشده توسط  يها گودالو  "نقاط داغ" از قدم زدن دراجتناب 
 ؛زميني

  در  يا دورهخشك و بازديدهاي  يها دورهساعت در  ٤٨مدت  به كم دست يزن گشتادامة
  .شدت گرفتن باددرصورت  يژهو به، تر يطوالنطول يك دوره 
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  خطر دود كردن آتش زميني - ١٤- ٤شكل 

  

  پاكسازي
اين  و خاموش كردن آتش با بيشترين سرعت ممكن است. يازس خنك ،عمليات پاكسازي ةپاي

: جداسازي شود ميروش شكستن مثلث آتش استفاده  سههر از كار بسيار سخت اما مهم است. 
  يشرفتپ، خنك كردن مواد سوختني و خاموش كردن با حذف اكسيژن. مادة سوختنيگرما از 

  سودمند باشد. ممكن استنيز سمت خط آتش  به
و  پاشيدنمت داخل از خط آتش با استفاده از ابزارهاي حفاري، خراش دادن، برش، س كار به

  :گيرد يمصورت  يساز خاموش
 و  ها علف يژهو بهمانده از خط آتش: حذف چوب مرده،  سوختني باقي مادةگونه  پاك كردن هر

  ؛شده و هر گونه پوشش گياهي نزديك سوخته يها درختچه
 ؛عبور نكرده است ها يشهرينان از اينكه آتش از طريق كنترل خط آتش براي ايجاد اطم 

 با اجازه دادن به آنها براي سوختن  ،مانده نزديك خط آتش سوختني باقي مادةگونه  حذف هر
 ؛يا احتراق آنها و سوزاندن آنها

 ؛نقاط داغ نزديك خط آتش يساز خاموش 

  زياد؛در حال دود كردن  يها شاخهبريدن بقايا و 

 ؛شده در حال دود كردن از خط آتش به زمين سوخته يي موادجا جابه 

 يساز خنكسپس  و زميني هاي يسوز آتشدر حال دود كردن و  يها شاخهو شكستن  قطع 
 ؛و بقاياي افتاده با آب يا خاموش كردن آنها با خاك ها شاخه

  ،ي؛يا زير پوست درونيآتش زيرين،  ها ازنظر يشهر، ها كندهكنترل بقايا 

  ؛براي جداسازي آنها از ديگر مواد سوختني ،اطراف نقاط داغ اك معدنيخحفر به درون 

  ي؛ساز خنكتركيبي براي خاموش كردن و  صورت بهاستفاده از ابزارهاي دستي و آب 

  ؛به ميان خط آتشامكان غلتيدن آنها  دليل به، ها يبشمواد قرارگرفته روي توجه الزم به 

 كنترل براي گرما قبل از ترك منطقه. 
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  *در مورد موقعيت و ساخت خط يا صهخال
  موقعيت خط آتش يها دستورالعمل

  زير: ، بعد از بررسي مواردتعيين موقعيت خط
 ؛كاركنانايمني  يساز فراهم 

  سوختن با نرخ گسترش و رفتار آتش اجراي مناسب از آتش،  ةموقعيت خط با فاصلتعيين
 ؛شده بيني يشپ

 ساير موارد  اجرايساخت خطوط و نيز  نظورم بهعوامل  برايمناسب  زمان يساز فراهم
 ؛مانند انداختن دارماند و سوزاندن، پيش از شرايط سوختن شديد ضروري

  ؛كوتاه و مستقيم و نيز عملياتي، استفاده از توپوگرافي به نفع شما صورت بهايجاد خط 

 با كمترين خطرها برايكنترل خط ترين مسيرها براي  استفاده از آسان: 

 ن؛عملياتي شد -

 .ارزش منابع خيلي زياد بامنطقه حفظ  -

  ي كه خطرهايايمني كافي بين خطوط و  ةآتش و ايجاد فاصل ةممكن از منطق خطرهايحذف
 ؛آتش باقي مانده باشد ةبايد در منطق

 ؛اجتناب از برش زيرين خطوط و چرخش سريع در خط 

  ؛موجود ساخت انساناستفاده از موانع طبيعي و 

 ؛نگين، در جاي مناسب براي ساخت خطاستفاده از تجهيزات س 

  شكل  برخورد با آنها به و در آنجا زياد است يا نقطه هاي يسوز آتشكه  يا منطقهاحاطه
نشده، درصورت  جداگانه غيرعملي است. سوزاندن مواد سوختني مشتعل هاي يسوز آتش

 ؛امكان

  و سياست سازمان. يزيست  محيط تأثيراتبررسي 
 

  خط آتشساخت  يها دستورالعمل
  ؛گرفتن ارتفاع پوشش گياهي درنظربا  الزمايجاد خط با عرض  
  امكان؛ درصورتپاكسازي همة خطوط به خاك معدني 

 ؛خارج از خط آتش به ساخت خط دةنش دور كردن مواد سوخته 

 ؛شده سوخته ةشده به زغال يا در حال سوختن به درون منطق پراكندن مواد تبديل 

 ؛مواد غلتان توقفوي شيب تند، براي ساخت خطوط ترانشه زير آتش ر 

  ؛پاشي آب يا خاك ريختنآتش مجاور آن با  يساز خنكعرض خط با  كاراييافزايش 

  خاك يا ريختن شده تنها خارج از خط با  پوسيده و  نشده زغال يها كندهپوشاندن بقايا و
 ؛پاشي آب
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  ؛ودتا حدي كه شرايط ايمني حفظ ش ،آتش يها لبهساخت خط آتش نزديك به 

  درصورتي كه قانون اين امكان را  رود يمسوزاندن خط آتش تا جايي كه خط كنترل پيش)
 ؛فراهم كند)

  ؛خط نسمت سربااليي، بعد از بسته شد در زمان ساخت خط آتش به پايينسوزاندن از باال به 

 باشد. يرپذ امكان، جايي كه سياه ةداشتن يك پا در منطق نگه 
  

  PMS 410-1، ٣آمريكا  ةاياالت متحد راهنماي خط آتشاز كتاب  اي يدهگزمنبع: *
  

  منابع
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  احتراق پوشش گياهي فنونگيري كار بهآموزش:   :EF6واحد 

  

  مقدمه - ١-٦
 فنون گيريكار به( EuroFire ،EF6 ٢سطح  اين مواد آموزشي از استاندارد صالحيت

  .كند يمپشتيباني  )،احتراق پوشش گياهي
از تجهيزات احتراق دستي براي سوزاندن مواد  بايدافرادي است كه  ختصماين مدارك 

است كه عمليات احتراق  هايي يتوضع. اين مورد براي كنندپوشش گياهي استفاده  سوختني
قرار ساده است، سطح ريسك، پيچيدگي و رفتار آتش كم است و اپراتور تحت نظارت مستقيم 

  .دارد
 در زمينةمنظم انجام گيرد. تمامي قوانين ملي و محلي  يتيفعال صورت بهاحتراق بايد  فنون

ضرورت عالوه ممكن است مشورت با صاحبان اراضي محلي  هاحتراق بايد پيگيري شود. ب فنون
  را قبل احتراق اعالم كنند. خود موافقتبايد يا آنها  يابد

شخصي  شآموز. خواهد بود و هدايت رهبريرسمي،  آموزشاين واحد تركيبي از  آموزش 
تحت نظارت مستقيم  فقطنه كاربرد عملي كه بايد  باشد و محتوابايد محدود به دانش و درك 

  شود. اجرا
  ساعت است. ٣٠تا  ٢٠براي اين واحد شده  يتهدااسمي/فكري/ آموزش  مدت

EuroFire فرايندبخشي از يك  عنوان بهآموزشي  ةاست. اين ماد (نمونه) پايلوت ةيك پروژ 
قرار داده شده  www.euro-fire.eu يتسا خواهد شد. يك فرم بازخورد در وب يارزياب جاري،
  است.

آتش، زراعت، جنگلداري، مديريت شكار،  خدماتاست كه در بخش  كسانيهدف اين ماده 
 وقت تمام صورت بهپوشش گياهي  هاي يسوز آتشحفاظت، مديريت مرتع و تفرجگاه در مديريت 

  اند. فعال يا پاره وقت
  

  و مديريت ريسك  EuroFireط با استانداردهاي صالحيت ارتبا
يادگيري مورد انتظار را  نتايجكامل  ةبايد دامن EuroFireبا مراجعه به استانداردهاي صالحيت 

،  مؤلفهعنوان واحد، عنوان  موارد زير است: مختلف اين استانداردها شامل يها بخشدرك كرد. 
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، مواردي كه اين بتوانيد انجام دهيدليدي، مواردي كه بايد و عبارات ك ها واژهاين واحد،  دربارة
  و مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد. دهد يمپوشش   مؤلفه

براي پشتيباني از يك رويكرد  EuroFireاستانداردهاي صالحيت  همةمواد پشتيباني براي 
ناسب با افراد هدف مت توان را ميآموزش طراحي شده است. آنها  انتقال منظور به يرپذ انعطاف

يادگيري اين واحد بايد با مواد پشتيباني واحدهاي ديگر  ة. مادداديا تغيير  كردخاص سازگار 
  .پوشش داده شودطور تضميني  بهيادگيري در استانداردها  نتايج همةاستفاده شود تا 

يژه در و سالمت و ايمنيقانون  عنوان بهمختلفي دارد كه  ايمنياروپا رهنمودهاي  ةاتحادي
تصويب شده است. اين قوانين براي بهبود ايمني و سالمت محيط كاري و  ييي اروپاهاكشور

و  ها چارچوبحوادث و باليا طراحي شده است. تمام قوانين ايمني الزم،  زمينةكاهش كار در 
  يا سازمان بايد پيگيري شود. عامليتمديريت ريسك، براي محل شما،  هاي ياستس

  

  ):نياز يشپ( يادگيري مقدماتي
EF1-  را براي شما و  ها يسكر ،پوشش گياهي يسوز آتشتضمين اينكه اقدامات شما در محيط كاري

 دهد؛ يمديگران كاهش 

EF2- پوشش گياهي يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشگيري فنون و كار به.  
  

  يادگيري تكميلي (همكاري الزم):
EF 3-  ؛پوشش گياهي هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و  
EF 4- ؛پوشش گياهي هاي يسوز آتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كار به  
EF 5-  آبپمپاژ پوشش گياهي با استفاده از  هاي يسوز آتشكنترل.  

  

  اهداف يادگيري:
  :دست آوريد توانايي اجراي موارد زير را بهدر پايان يادگيري شما بايد 

 پوشش گياهي هاي يسوز آتشجهيزات كمكي براي استفاده در ابزارهاي احتراق و ت يساز آماده .١

 .مشخص يسوز آتش يها برنامهگيري ابزارهاي احتراق مطابق با كار به .٢
  

  و عبارات كليدي ها واژه
، محيط آتش، يا قطره، خط كنترل (خط آتش)، مشعل پشتيباني يسوز آتشلنگرگاه،  ةنقط

 يها طرح، مادة سوختني، نوع ادة سوختنيم، بار مادة سوختنيرفتار آتش، محتواي رطوبت 
  تجويزي. يسوز آتشاحتراق، 
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  كاربرد: -٢-٦
  :شود يمزير استفاده  يسوز آتشاحتراق پوشش گياهي در عمليات مديريت  فنون

 Burning out؛ 

 پشتيباني/  يسوز آتشBack burning؛ 

 پشتيباني/  يزن آتشBack firing؛  
 تجويزي/  يسوز آتشPrescribed burning.  

  

با سوزاندن و حذف مواد سوختني  ،خشك است. كه در آن آتش حريق اطفاء فن نوعياحتراق 
كنترل حفظ  ةبايد در آستان شوند، يم ايجاداين هدف  باكه  هايي يسوز آتش. شود يمخاموش 

كافي براي  ةطول شعله، نرخ گسترش و شدت آتش بايد به انداز شكل بهشوند. يعني رفتار آتش 
  در مقابله با آتش، كم باشد. حريق ءاطفاتيم 

. كردبراي دستيابي به رفتار آتش مورد نظر طراحي  توان يم را سوزاندن ةطرح احتراق، برنام
. اغلب اين مورد با شود يم يبند طبقه خفيف تا شديد هاي يسوز آتشاغلب به  ها يسوز آتشاين 

ت آتش و نرخ گسترش صورت شد بركاهش يا افزايش اثر مواد سوختني، باد، شيب يا جهت 
  .گيرد يم

 

 هاي يسوز آتشابزارهاي احتراق و تجهيزات كمكي براي استفاده در  يساز آماده -٣-٦
 پوشش گياهي

  ابزارهاي احتراق: - ١-٣-٦
 يزن آتش، پشتيباني يسوز آتشآتش،  اين ابزارها براي روشن كردن يا خاموش كردن

  .دارد. هر ابزار مزايا و معايبي ودش يميا سوزاندن تجويزي استفاده  پشتيباني
  

  ١مشعل ديزلي
  

  
  
  
 

  
                                                                                    

  مشعل ديزلي - ١- ٦شكل  
                                                           

١.  Diesel Burner 
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  شامل دو بخش اصلي است:ساده  يابزاراي،  يلهدستگاه ديزل فت
  سوزد؛ يمو در نوك دستگاه  كند يميان پيدا كه سوخت ديزل از يك فتيله جراست جايي  ،مشعل
  است. فلزي با دسته و درپوش فلزي يسيلندر ،مخزن

كه براي  كند يمايجاد  كوچكيخفيف و  ةديزل است. اين ابزار شعل ،سوخت اين دستگاه
در مواد سوختني خشك مناسب است. اين دستگاه بايد در وضعيت قائم با يك  يا نقطهاحتراق 

گرماي مستقيم روي از شود.  يرسان سوخت ،گونه نشت آن قبل از استفاده بدون هر قيف يا لوله و
  بايد اجتناب شود. ،مخزن يا ظرف ديزل

  

  ١يا قطرهمشعل 

  
  يا قطرهمشعل  -٢-٦شكل 

  

  :دارداحتراق است كه سه بخش اصلي  هايترين ابزار از متداول يا مشعل قطره
فتيله  بر روي نوعيرا آن  اشتعالكه امكان ه خارج شدكه در آن سوخت از يك دهانه  ل،مشع
  .كند يفراهم م

  
طريق از  شعله به باالي لوله بازگشتكه از است فنري  قسمتيفلزي با  ةبخشي از لول ،لوله

  .كند يسوختن در نوك لولة خروجي جلوگيري م در حال ةماد
  ستهوا ةفلزي با يك دسته، درپوش فلزي و دريچ يسيلندر ،مخزن

 

نفت از  توان يم. كند يمديزلي و بنزيني استفاده  يها سوختتركيبي از  از اي هقطرمشعل 
احتراق  صورت به تر مرطوب يها سوختبا  يا قطره. مشعل كردسفيد به جاي ديزل استفاده 

بسياري از  توان يماست كه  يريپذ انعطافشود. اين مشعل ابزار  مييا خطي روشن  يا نقطه
  د.رايجاد كك آن كم بهالگوهاي احتراق را 

                                                           
١. Drip Torch 
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  ت به بنزين شامل:بديزل نس انتخابياختالط  يها نسبت
  (نسبت نرمال) ٤:١ ؛مواد سوختني خشك

  ٣:١ ؛مواد سوختني مرطوب
  :يا قطرهمجدد مشعل  يگير سوخت/ يگير سوخت

 شود؛  خنكدهيم تا دستگاه فرصت  ،مجدد يريسوختگدر صورت امكان قبل از  .١

نشت يا   محلاز  زياديفواصل  تا ممكن استاست و بخارات ناشي از بنزين نامرئي  .٢
 ؛ايمن از آتش و ديگر منابع احتراق حفظ شود ةفاصل همواره بايدشود.  جا جابه يگير سوخت

ذخيره   مشخصاز قبل تركيب شده و در يك مخزن مناسب  الزم يها نسبتسوخت در  .٣
 ؛شود

 ،شده با استفاده از سوخت از قبل مختلط ،يت آنظرف چهارم سه حدودبا  بايد يا قطرهمخزن  .٤
. هر گونه نشت قبل گيري شود. سوختاز طريق يك قيف يا لوله براي به حداقل رساندن نشت 

 بايد پاك شود؛ از استفاده

 .باشدحلقه رو به بيرون دور از دسته  قرار گيرد كهنحوي  بهبايد  يا قطره لمشع ةدهان .٥

 »O« ةحلق محكم بودناز  ايد محكم قرار داده شود.ب بعد از پر كردن سوخت درپوش .٦
. پاك كردن هر گونه سوختي كه قبل از احتراق ريخته اطمينان يابيد.درپوش در مكان خود 

 الزامي است؛ شده است

آن را  ،سوخت با چشم در صورت تماس. كنيد. جلوگيري بدن سوخت با پوست از تماس .٧
پيگيري  تر يعسرپزشكي الزم را هرچه  هاي يهتوص شو دهيد وو استريل شست ةقطربالفاصله با 

 كنيد.
 

  مشعل گازي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشعل گازي -٣-٦شكل 
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  شامل سه بخش اصلي است: LPG ةمشعل گازي فشرد
  ؛لوله فلزي با حلقه در انتهاي گازهاي در حال سوختن مستقيم ة مشعل     دهان
  ؛دستگاه احتراق           زنهجرق

  .فشرده LPGظرف گاز          بطري گاز
. اگرچه شود يمگرفته  درنظرمفيد است،  يا نقطهپاك كه براي احتراق  يمشعل گازي دستگاه

 .يا گرم شدن آن است منقطعظرف،  ديدگي جلوگيري از آسيب منظور بهنياز به مراقبت 
  پيگيري شود. هموارهسازندگان بايد  يها دستورالعمل

  

  سوخت: ذخيرهاق و ابزارهاي احتر ةو ذخير ونقل حمل
احتراق خاموش  ةو فتيل بودهسوخت بسته  يها سوپاپمنافذ و  همةبايد  يا قطره يها مشعلدر  .١

 ؛باشد

شده و براي اجتناب از نشت در وضعيت  انبارديزلي بايد  ةفتيل يها دستگاهو  يا قطره يها مشعل .٢
 ؛شود ونقل حملقائم 

حفظ شود و  ونقل حمليمن قبل از در وضعيت ا گاز بايد هاي يگازي و بطر يها مشعل .٣
 ؛سازندگان نگهداري شود يها دستورالعملگاز بايد خالي شده و مطابق با  كانتينرهاي

شود. آنها بايد در  تائيدسوخت بايد براي استفاده با بنزين و ديزل طراحي، آزمايش و  كانتينرهاي .٤
 ؛محكم بسته شوند ها سرپوششده و  يگذار برچسبواضح  طور بهسالم باشند و  وضعيتي

براي اين . جلوگيري شود بخارات اشتعالاز ذخيره شود تا مناسب از آتش  ةبا فاصلبايد سوخت  .٥
 انتخاب شود ها ها و ناودان نور مستقيم آفتاب و دور از آبراههخالف  دار، يهسا محل كار بايد

  

  )PPEتجهيزات حفاظت شخصي ( -٢-٣-٦
در واحد دهد،  يماحتراق را انجام  هالزم براي فردي ك تجهيزات حفاظت شخصي 

اقدامات شما در محيط كاري آتش پوشش  شود كهتضمين تا  تشريح شده است EF1 آموزشي

  .دهد يمبراي شما و ديگران را كاهش  ها يسكرگياهي 
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  تجهيزات حفاظت شخصي -٤-٦شكل 
  

  شده تعيين يزن آتش يها برنامهگيري ابزارهاي احتراق مطابق با كار به -٤- ٦
  و مشعل ديزلي: يا قطرهبراي مشعل  اطفاءاحتراق و  فرايند

لنگرگاه يا  ةيك نقط كه ممكن استاحتراق اوليه  در محلسمت زمين  قرار دادن نوك فتيله به .١
 ؛باشد اشتعالروي مواد سوختني براي 

 طور بهت بايد فذ خروج سوخاهوا و من ةدريچ ي؛ا قطرهمشعل  در به سوختفتيله  آغشته شدن .٢
 ؛مطلوب باز باشد

روشن نگه  به صورت يك شمعكدر ابتدا . فتيله بايد زن جرقهبا كبريت يا  هفتيل روشن كردن .٣
 ؛داشته شود

پوشش گياهي كه بايد احتراق در آن صورت  رويديزل در فتيله و  كنترل جريان تركيب بنزين/ .٤
 مقتضي؛ صورت بههوا  هاي يچهدرها و ، شيرها سوپاپگيرد. تنظيم جريان تركيب با استفاده از 

كه مواد سوختني از ايناطمينان  وسوزاندن و احتراق  ةانتخاب مواد سوختني مشخص در برنام .٥
 ؛ديگر مشتعل نخواهند شد

سوخت  هوا را ببنديد و يچةدرو  هاشير ؛احتراق تكميلبعد از صورت قائم  قرار دادن دستگاه به .٦
هاني و شديد يا با دست ( با دستكش) شمعك را خاموش را كاهش دهيد و سپس با دميدن ناگ

 كنيد.؛

يد، زيرا اين كار به مشعل آسيب هبراي خاموش كردن فتيله آن را به درون خاك فشار ند .٧
 .زند يم
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  مشعل گازي يساز خاموشاحتراق و 
لنگرگاه يا  ةنقط ممكن استاحتراق اوليه كه  محلسمت زمين در  قرار دادن دهانه/ شير به  .١

  ؛روي مواد سوختني باشد
 ؛بازكردن شير گاز  .٢

 ي؛زن جرقهفشار دادن دستگاه   .٣

 الزم؛تنظيم جريان گاز تا حد   .٤

كه مواد از ايناطمينان  و و احتراق آنها اشتعال ةانتخاب مواد سوختني مشخص در برنام  .٥
 ؛سوختني ديگر مشتعل نخواهند شد

 بايدشير  ةدهانداريد. در اين حالت، نگه بعد از اينكه احتراق كامل شد، دستگاه را محكم   .٦
اشتعال سوخت كم  امكانببنديد و شير گاز را  باشد.دور از مواد سوختني، افراد يا تجهيزات 

 گاز را خاموش كنيد. شده و
  

  احتراق كاربرد
 بهزيادي  تا حد ،تجويزي يسوز آتشيا   آتشفرونشاني در  روشيك  عنوان بهاحتراق   يتموفق

  وابسته است. مورد نظرار آتش دستيابي به رفت
است كه با استفاده از منابع  يا آستانهتركيبي از احتراق و حفظ آتش در  مورد نظررفتار آتش 

  موجود بتوان آن را كنترل كرد. حريق اطفاء
 يسوز آتشبراي كنترل  ها يوهشو  گيري فنونكار به( EF2 آموزشي ةطور كه در ماد همان

عوامل تركيبي عوامل زيادي مانند  تا حد زيادي تحت اثرتار آتش تشريح شد، رف )پوشش گياهي
رفتار آتش به همان شدتي كه  ها بر. اين اثراستو توپوگرافي  وهوا آب، مادة سوختنيبا  مرتبط

  .معمول است، در مناطق محلي كوچك نيز شود يماعمال  تر بزرگبراي مناطق 
  ت:رفتار آتش در اين زمينه به موارد زير مربوط اس

 ؛نرخ گسترش  
 ؛طول شعله و شدت آتش  
  ي؛ا نقطهفعاليت آتش  
 كل زمان سوختن. 
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  احتراق فنون براثر محيط آتش  - ١- ٦جدول 
  عامل رفتار آتش  توصيف  اثر

  :مادة سوختنيعوامل   

  زميني، سطحي و تاجي يسوز آتشپتانسيل براي 
علف، بوته، درختچه، 

  ها يشهردرخت، تورب و 
  نوع

  كميت  هكتار /تن  شدت آتش

نرخ گسترش، شدت آتش، پتانسيل براي دود 
  كردن

هوايي و مرتفع و يا روي 
  زمين

  ترتيب

در  مادة سوختنياحتراق،  مادة سوختنيرطوبت 
  كند يمدسترس و نرخ آزادسازي انرژي را كنترل 

احتراق كجا، چه اندازه و 
  گيرد يمچگونه صورت 

مادة رطوبت 
  سوختني

  يي:وهوا آبعوامل   

  باد  قدرت و جهت  اجتناب شوداز آنها احتراق، مواردي كه بايد  محل

  خشكي مواد سوختني  شب براي احتراق زمان روز/ ينتر مناسب
و  درجة حرارت

  رطوبت نسبي
  پايايي اتمسفر  بادهاي متغير  پتانسيل براي وزيدن رو به باال

  عوامل توپوگرافي:    

  شيب  نقاط احتراق بالقوه  ين شيبشيب بادپناه، باالي شيب، شيب ميانه، پاي

  زمان روز
خشكي و گرمايش مواد 

  سوختني
  جهت

  

(فلج كردن  زدن ضربه، شود يمكه اغلب در آن احتراق استفاده  حريق اطفاء مراحل
با  ،شود يمكه احتراق در آنها استفاده  حريق اطفاءاصلي  هاي راهبردآتش) و مهارسازي است. 

  زي و غيرمستقيم است.موا حملةفلج كردن آتش،  هدف
  كاربرد دارند:نرمال  صورت به يمختلف حريق اطفاء فنونابزارها و  ،شعله  طولبراساس 
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  فنيارتباط بين خطر آتش، طول شعله و مفهوم  - ٢- ٦ جدول
  مفهوم  )مترطول شعله (

  شود. يمخود خاموش  خودبه  يسوز آتش  ٠-٥/٠

٥/٠-٥/١  
  خفيف آتش
  .مستقيم براي كنترل آتش استفاده شود حملةابزارهاي دستي در توان از  مي

٥/١-٥/٢  

  .شديد است خيليمستقيم با ابزارهاي دستي  حملةآتش براي 
  .آب يا بولدوزرها ممكن است نياز باشدپمپاژ 
  شود. يمموازي پيشنهاد  /جناحي حملة

٥/٢-٥/٣  

  .شديد است خيليمستقيم از خط كنترل  حملةآتش براي 
  .باشد و هواپيما نياز كوپتر يهلاست به  ممكن
  .محلي وابسته است ةموازي به طول شعل /جناحي حملة

٥/٣-٨  
  آتش بسيار شديد

  .ضربه زد اصلي به آتش توان يم پشتيباني يسوز آتشبا 
  شود. يممحلي پيشنهاد  ة/ موازي و غيرمستقيم وابسته به طول شعلجناحي حملة

m+ ٨  
  رفتار آتش سخت و بيشينه

  شود. يمدفاعي پيشنهاد  هاي راهبرد
  

احتراق اغلب در آنها استفاده  فنونكه  دهد يماز خطر آتش را نشان  يا محدودهشده  * بخش هاياليت
  .شود يم
  

  .استبررسي  منداحتراق نيازكنترل، همراه با منابع كلي موجود، قبل از پيشنهاد  يها آستانهاين 
(شكل  است آتش مفيد شكل  به، توجه شود يماستفاده  كه احتراق هايي يتموقعبراي بررسي 

٥-٦(:  

  
  شكل آتش پوشش گياهي - ٥-٦شكل 
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در اطراف  ها شعلهكه طول  دهد يميك آتش معمول از باال و پهلو را نشان  ٥- ٦شكل 
موجب شرايط باد يا شيب  كه به اي يسوز آتش. اين شكل آتش در كرده استمحيط آتش تغيير 

. براي اطمينان از اند بر رفتار آتش مؤثرمعمول است. اينها اغلب عوامل اصلي ، دهد يممتوسط رخ 
مدنظر و مناسب براي كنترل يك يا چند عامل كنترل رفتار آتش باقي  ةاينكه آتش در آستان

  اين عوامل باشد.بماند، ممكن است نياز به اجتناب يا حذف 
تپه،  پايينآنها را در برابر باد،  توان يم، ها يسوز آتشو كنترل نگه داشتن براي كوچك 

مختلف  يها زماندر  توانند يم ها يسوز آتشدر ميان باد يا شيب، يا كوچك نگه داشتن، آتش زد. 
خورشيد (جهت)، يا در شب نور يا اجتناب از  نور آوردن دست بهمختلف براي  هاي يبشروز در 

نيز را مختلف  مادة سوختنيهاي و بار يسوختن ة مادانواع  زماني كه خنك است، روشن شوند.
  مختلف سوزاند. يها به روشمختلف و  يها زماندر  توان يم

  

  خطوط كنترل و نقاط لنگرگاه - ٥-٦
گيري كار به( EF4واحد آموزشي  در توان يمرا اطالعات دقيق در مورد خطوط كنترل 

  يافت. )پوشش گياهي هاي يسوز آتشابزارهاي دستي براي كنترل 
 و آتش وجود ندارديا است گاه جايي است كه مواد سوختني اندك لنگر ةيك نقط

لنگرگاه براي محفوظ نگه داشتن خطوط كنترل  نقطة. كندحمله  به آناز جناح خارجي  تواند ينم
كه يك جاده يا رودخانه به يك خط  شود يماغلب در جايي تعيين  اين نقطه. شود يماستفاده 

، تاالب يا صخره ةيك منطق ممكن استهمچنين نقطه  اين شود؛ يمكنترل يا خط آتش متصل 
  مواد سوختني باشد. عاري ازض رعوااز ديگر يا برخي 

ارتفاع پوشش  عواملي چون ؛ زيرامتغير است شود هساخت بايدكه  يعرض خط كنترل
بر آن  يا نقطهاشتعال  شدتيا  ها شعله ةآتش به خط ، انداز ية نزديك شدنزاوگياهي اطراف، 

  ارند.تأثير د
برابر ارتفاع پوشش  ونيم يك بايد خط كنترلعرض  پشتيبانيبراي توقف آتش جناحي يا 

 باشد. ها شعلهبرابر طول  دوونيم بايدنيز  برها آتشعرض  ؛گرفته شود درنظرگياهي اطراف 
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  عرض خط كنترل در انواع پوشش گياهي  -٦-٦شكل 

  

 يا نقطه هاي يسوز آتشبه خطوط كنترل و شروع  ها شاخهافتادن  مراقبهمواره بايد 
  در خطوط كنترل ضروري است.زني  ديدباني براي مشاهدة آتش و گشت. د بودجدي

  

  احتراق فنون - ٦-٦
: عبارت است ازاحتراق كه براي دستيابي به رفتار آتش مدنظر كاربرد دارد  فنونانواع 

احتراق در دو سطح اعمال  فنون. ي در دماغهار، نواري و آتش نويا نقطهپشتيباني، جناحي،  آتش
بخشي از يك تيم يا اجراي يك طرح  عنوان بهبه تنهايي و دوم  فنونگيري اين كار بهابتدا  شود: يم

  احتراق.
 برعواملي است كه در حال اثرگذاري  يوستةپارزيابي  ،و كل هر عمليات احتراق فرايندشروع 

باد، شيب، مواد سوختني و جهت. آيا اين عوامل از رفتار آتش  هيژو به، اند منطقهرفتار آتش در يك 
، يا در حال كاهش رفتار شوند يمشناسايي  يهمترازگاهي در  كنند؟ يماحتمالي پشتيباني 

  ؟مانند يم؟ آيا اين عوامل در جريان پيشرفت آتش، در حال تغييرند يا ثابت اند  آتش
دنظر با بررسي عوامل شدت آتش و سختي آتش ايجاد و حفظ رفتار آتش م ،براي هر احتراقي

قابل قبول چقدر  مادة سوختنينرخ گسترش، طول شعله و مصرف  ،عبارت ديگر . بهضرورت دارد
  در اشكال زير صورت گيرد: اين عوامل يرتأثتحت  ممكن استاست. احتراق 

  ؛يا باالي شيب پاييناشتعال  
 ؛اشتعال در مقابل يا در جهت باد  
  ؛تر بزرگكمي  هاي يسوز آتشخيلي كوچك يا  هاي يزسو آتشاشتعال  
  تر گرماشتعال در جهت خنك يا در جهت.  
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 اشتعال زمان مدت برشده  در هر مورد و الگوي احتراق استفادهشده  انتخابابزارهاي احتراقي 
  .گذارد يمشده و شدت آتش اثر  انتخاب ةمنطق
  

  Backing fireي/نابپشتي يسوز آتش
. در شوند يمدو مشتعل اين شيب يا تركيبي از  پايينيباني در مقابل باد، پشت هاي يسوز آتش

گفت  توان يمباد و شيب  تأثير. با حذف شود يمشعله كاهش داده   طولاين روش نرخ گسترش و 
 هاي يسوز آتش. شود يم، خارج كنند يمآتش از تنظيم با عوامل اصلي كه از رفتار آتش پشتيباني 

 انتظار باشد. مورد خفيف ممكن است

  
  احتراق انفرادي آتش پشتيباني - ٧-٦شكل 

  

  
  احتراق تيمي آتش پشتيباني - ٨-٦شكل 
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 آتش جناحي

و گسترش آتش از  شود يمجناحي خالف جهت باد يا در برابر شيب مشتعل  هاي يسوز آتش
اندكي بيشتر از آتش  ،. نرخ گسترش و طول شعلهكند يم ممكنپهلو يا در سراسر شيب را 

بيشتر در  كنند يمزيرا عواملي كه از رفتار آتش پشتيباني  ،پشتيباني در وضعيت مشابه است
  مورد انتظار باشد. تواند يوسط م. شدت آتش كم تا متاند يتراز هم

 
  احتراق انفرادي آتش جناحي -٩-٦شكل 

  
  

  احتراق تيمي آتش جناحي -١٠-٦شكل 
  

 يا نقطهاحتراق 

دارد. احتراق  كاهشآتش تمايل به   شدتاحتراق،  ةاز يك نقطدر زمان شروع گسترش آتش، 
  استفاده شود. يسوز آتش  شدتبراي كاهش  تواند يم يا شبكهمتعدد در يك الگوي  يا نقطه
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همديگر را تقويت  ،شود يمشده متصل  جايي كه دو آتش به دو ستون همبرداري تركيب
 هاي يسوز آتشد اخگرها/خاكسترها و ايجا سببكه  دهند يمو شدت آتش را افزايش  كنند يم

هاي  براي اجتناب از آتش الزم. بايد به فضاي نام دارد ١. اين مورد اثر اتصاليشود يمبالقوه  يا نقطه
نقاط معدودي در ناشي از اثر اتصالي توجه شود. بهتر است  يا نقطه هاي يسوز آتشو  بسيار شديد

 احتراق صورت گيرد.

 
  انفرادي ةك نقطاحتراق از ي - ١١-٦شكل 

  
  يا شبكهاحتراق با الگوي  - ١٢-٦شكل 

  

 احتراق نواري

در ميان باد يا شيب  مادة سوختنينحوي است كه در آن نوارهاي باريك از  احتراق نواري به
 يا دماغه رأس هاي يسوز آتش صورت بهكوتاه را  يسوز آتشكه امكان اجراي  شوند ميمشتعل 

درصورتي كه توسط  يژهو به، شود يم تر يضعردماغه  يسوز تشآكه يك  هنگامي. كند يمفراهم 
. شدت آتش توسط عرض شود يمباد يا شيب پشتيباني شود، طول شعله و نرخ گسترش بيشتر 

                                                           
١. Junction effect  
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گسترش  تر يعسر، آتش تر يضعرخط احتراق با . شود يم، نيز كنترل شود يمنواري كه مشتعل 
  .يابد يم

 
  احتراق نواري - ١٣-٦شكل 

  

همتراز خواهند  ،رفتار آتش پشتيباننواري حتي در فواصل كوتاه، برخي از عوامل  با احتراق
مراقب بايد  روشاجراي اين  در. خواهند كردرا ايجاد  شديدتري هاي يسوز احتماالً آتششد و 

  .بود
  

  
  احتراق نواري تيمي - ١٤-٦شكل 
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 دماغه در آتش نوارياحتراق 

و امكان  شود مياز مواد سوختني مشتعل  رديفي در دماغه احتراق آتش نواريدر روش 
. اين مورد در شرايط سوختن خوب يا براي رسيدن به آيد ميسوختن آن با باد يا شيب فراهم 

. اين عمليات اغلب با ايجاد يك شود يمآتش در شرايط سوختن خوب استفاده  زياد يها شدت
داراي  روش. اين شود يمپشتيباني شروع  در مسير باد در انتهاي پالت با استفاده از آتش بر آتش

  بيشترين ريسك براي فرار آتش است.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دماغهدر احتراق تيمي آتش نواري  -١٥-٦شكل 

  

  دماغهدر و احتراق آتش نواري  يا نقطهاحتراق  يها تفاوت
راق به انتخاب مكان مناسب براي احتراق و نيز نوع و طرح احت ،دستيابي به رفتار آتش مدنظر

  دارد.بستگي 
در در مقايسه با احتراق آتش نواري  يا نقطهبالقوه در احتراق  صورت بهدر رفتار آتش   تفاوت

  .دهد يمخوبي نشان  را به ها تفاوتكه اين  شود يمدماغه يافت 
آتش  انواعرفتار آتش مدنظر، با شدت آتش كم، متوسط يا زياد، حركت سريع يا حركت تند، 

  .كند يمو دماغه را تعيين پشتيباني، جناحي 
  

  سوزاندن -موازي حملةاحتراق در 
در . شود يممستقيم سخت  حملة ،متر است ٣بيش از  ها شعلهجايي كه آتش ماليم و طول 

  .يابد ضرورت ميآتش  ةكوتاه از لب ةموازي از يك خط كنترل با فاصل حملةاين حالت، 
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نياز  تري يعوسخط آتش به و  اند هآهست نسبت بهايجاد خطوط كنترل امن  يها روشاغلب 
كوتاه در برابر يك خط كنترل  يها شعلهيك آتش جناحي يا پشتيباني را با  توان يماگرچه  ؛است

بين خط كنترل و  مادة سوختني. بخشد يم تساخت خط آتش را سرع كارباريك ايجاد كرد. اين 
 راهبردلب بخشي از يك اغ شود كه يمناميده  Burning out. اين تكنيك شود يمآتش حذف 

  .آيد شمار مي بهموازي  حملة

 
  موازي حملةدر  Burning out/ اشتعال -١٦-٦شكل 

 

زمان  كارحذف مواد سوختني بين آتش و خط آتش است. اين  Burning outهدف اصلي 
كند  ميرا به درون محيط آتش يكپارچه  يا نقطه هاي يسوز آتشدهد،  مينيز كاهش  پاكسازي را

  .شود يماستفاده  ايمنيگاهي براي ايجاد زون  روشكند. اين  ميآتش را گسترده و خط 
 ةبهترين راه براي رسيدن به آتش از سمت عقب يا نقط حريق اطفاء فنونهمانند ساير 

 ،در محل باشد شده ساختهلنگرگاه است. درصورتي كه خطوط كنترل موجود يا خطوط كنترل 
افراد  كهآتش  شروع. از زمان كردكردن خط آتش شروع  يضعر براي توان يمرا  عمليات سوزاندن

 يديدبانبايد  .اند خارج از خطوط كنترل يا نقطه هاي يسوز آتشو مراقبت براي  يزن گشتدر حال 
  .آتش وجود داشته باشد ةبراي مشاهد

  

  Backfiringو  Back burning - غيرمستقيم حملةاحتراق در 
بزرگ  يها شعلهسترش سريع است و به شدت و با در حال گسرعت  بهزماني كه آتش 

مستقيم بسيار خطرناك خواهد بود. همچنين در  صورت بهنزديك شدن به آن  ،سوزد مي
 صورتي در ،شود يمسوختن اراضي فراهم  فرصت بيشتري برايدوردست،  مناطقدر  يسوز آتش

 ةغيرمستقيم با فاصل حملة موارد. در اين شودو توقف آن انتخاب  اجراكه بهترين موقعيت براي 
  آتش اغلب بهترين روش است. ةايمن از لب
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 Back burningپشتيباني/ يسوز آتش

 
  Backburingپشتيباني/  يسوز آتش -١٧-٦شكل 

 

 Backfiringپشتيباني/  يزن آتش

آتش اصلي  كه آتش در جلوِبا اين تفاوت  ،است پشتيباني يسوز آتشمشابه عمليات اين شيوه 
سمت آتش اصلي  به ،نحوي كه جريان هوا از آتش اصلي به آتش پشتيباني به شود، ميمشتعل 

تحت شرايط را در دسترس براي آتش اصلي  مادة سوختني تواند يم كار. اين كند يمفشار وارد 
  باشد. هماهنگ ديگر عمليات با و شده يبند زمان خوبي به بايد روش اين دهد. شده كاهش كنترل

اشتباه و بدون توجه به وضعيت كلي  به و اگر است پرخطر ياغلب عمليات پشتيباني يزن آتش
تحت نظارت يك فرد مسئول  فقط بايدن رايبناب ؛خطرناك باشد ممكن است ،گيردآتش انجام 
 هدايت شود.

 
 Backfiring/پشتيباني يزن آتش -١٨-٦شكل 
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اعالم  ها يسوز آتش همةي احتراق برا فنوناستفاده از  باخود را  تفرد مسئول آتش بايد موافق
  .گيردو عمليات بايد تحت نظارت مستقيم انجام  كند

  

  تجويزي يسوز آتش -٧-٦
شده تحت شرايط محيط زيستي  يزير برنامه صورت بهگيري آتش كار بهتجويزي  يسوز آتش

وسيعي از  دامنةشده و درون مرزهاي مشخص براي دستيابي به اهداف مديريت منابع است.  تعيين
  :عبارت است ازاهداف  اين

  ؛برها آتشايجاد  
  ؛سوختني موادكاهش بار  
 ؛ستگاه حيات وحشيبهبود ز 

 ؛در اراضي جديد كشاورزي انقطاعو  تكه تكه شدن 

 ؛بهبود چرا 

 حيات طبيعي درختان و  الشبرگ باال براي كمك به تجديد ةحذف پوشش گياهي سطحي و الي
 ؛ها درختچه

  ؛درختان افتاده بعدي و قبل از جنگلكاري مجدد و دارماندهاي ديگر، ها شاخهحذف 

 ؛ايجاد حاصلخيزي طبيعي زمين 

 ؛نگي بازهحفظ سيما سرزمين و مناظر فر 

  ؛لحاظ فرهنگي كشاورزي مهم به هاي يستمساز  ييها نمونهحفظ 

 ي.سوز آتش ةپشتيباني از تحقيق در زمين 
  

طوري كه با  هب كند، يمتغيير اهداف مديريت اراضي  بسته بهرفتار و شدت آتش مورد انتظار 
بر  مؤثربا انتخاب كاهشي يا افزايشي عوامل  ممكن استاحتراق رفتار آتش مدنظر  هاي روشديگر 

كلي، اين مورد به طبقات  طور بهآيد.  دست بهاحتراق آتش مختلف  يها طرحرفتار آتش و نيز 
  :شود يمزير منجر  اشتعالاصلي 

  

  خفيف اشتعال
سطحي است  مادة سوختنيمصرف بخشي از  ،كه هدف هنگاميمعمول  صورت به اين وضعيت

 ييها اشتعالمطلوب است. چنين  كند يمو آسيب كمي به پوشش گياهي اشكوب ميانه و باال وارد 
كاهش خطر و برخي اهداف اكولوژيكي كه نياز به تعديل تنها پوشش گياهي و  يها برنامهبراي 

  سب است.است، منا تر پايينمواد سوختني سطح 
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  شديد اشتعال
  :شود يمهدف مطرح است استفاده  عنوان بهجايي كه موارد زير در معمول  طور بهاين حالت 

 ؛مادة سوختنيبارهاي  ةمصرف بيشين  
 هدف يها گونهبرخي از  حداكثري سوزاندن.  

  :عبارت است از شديدتجويزي  هاي يسوز آتش برخي كاربردهاي
  ؛تانيا درخ ها بوتهكنترل تجاوز به  
  ؛حيات) (كاهش خطر، بهبود تجديد يبردار بهرهسوزاندن بقاياي  
 (منافع زيستگاه فون و فلور) ديگر اهداف اكولوژيكي.  

  

  از طرح احتراق يا خالصه - ٣- ٦جدول 
  طرح احتراق  ها يژگيو  خطرها

پتانسيل تغييرات در جهت و 
  يا نقطه يسوز آتشسرعت باد، 

شيب براي  پاييناشتعال در خالف جهت باد يا 
  جاد حركت آرام آتش با شدت كميا

  پشتيباني

پتانسيل تغييرات در جهت و 
  يا نقطه يسوز آتشسرعت باد، 

باد يا در  سمت بهراست  يها گوشهاشتعال در 
  شيب، شدت آتش نسبتاً بيشتر سراسر

  جناحي

زياد آتش و  يها شدتپتانسيل 
، از طريق اثر يا نقطه يسوز آتش

  اتصالي

، دور از يا شبكهيك طرح  صورت به اغلب اشتعال
وسعت آتش پشتيباني،  ،جداگانه صورت بههم 

اتصالي  آثار، به همراه برخي ازدر دماغهجناحي يا 
هاي  يسوز آتشنزديك  ةاداره خواهد شد. فاصل

بيشتري را منجر  يا نقطه هاي يسوز آتشو  شديدتر
  خواهد شد.

  يا نقطه

. اعضاي تيمشكست ارتباطات بين 
از  ها يهماهنگاق براي احتر

  .شود يمكنترل خارج 

شده در نوارها موازي با خط كنترل  آتش مشتعل
. كند يماست. عرض نوار شدت آتش را كنترل 

 كنند يمتيمي از افراد كه احتراق ايجاد از  توان يم
  استفاده كرد.

  نواري

افزايش ريسك فرار آتش و 
  زياد آتش يها شدت

راي رسيدن به آتش ضعيف يا ب اشتعالدر شرايط 
 .شود يمدر شرايط سوختن خوب استفاده شديد 

با استفاده از  بر آتشاين عمليات اغلب با سوزاندن 
  .شود يمآتش پشتيباني شروع 

در  آتش نواري
احتراق  /دماغه

  خطي

 

  يك تيم عنوان بهكار 
  سرپرست احتراقكار با 
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. اين داردذاتي  يريسك ،ويزيتج يسوز آتشاستفاده از آتش براي مقابله با آتش يا در 
كاهش  تا حد زياديجهز هدايت شود، مدرصورتي كه عمليات با يك تيم مناسب  ها يسكر
  .يابد يم

، در پيگيري ها سرپرستي كار براي همديگر و ارتباط با همديگر و با امعن كار تيمي خوب به
ش اصلي بخ ،يمتجلسات توجيهي روشن توسط رهبران برقراري يك هدف مشخص است. 

در  دخيلمهارت مهمي براي افراد  ،موفقيت است. توانايي فراگيري سريع مطالب از اين جلسات
 كاركنانيا بخشي از  دهند واقعي عمليات اشتعال را انجام  صورت بهچه آنها  است؛ عمليات احتراق

  .باشند حريق اطفاء
  

  تجويزي آتشطرح پيشنهادي براي جلسات توجيهي  - ٤- ٦جدول 
   مؤلفه  توصيف

يي براي وهوا آب هاي بيني يشپدرگيرشده،  ةبررسي اجمال توپوگرافي منطق
خطر آتش فعلي و مورد انتظار،  بندي درجههرگونه تغييرات مهم،  يژهو بهدوره 
  عمليات. ةزمين

  . وضعيت كلي١

  . اهداف٢  تر يقدقهدف كلي احتراق و اهداف 

زماني نقاط  ةف، همراه با برنامبراي دستيابي به اهدا الزموع و طرح احتراق ن
  زماني يها بازهعطف كليدي و 

  . طرح احتراق٣

  مهار ة. برنام٤  كنترل، تعيين موقعيت منابع، مديريت دود و ... هاي يمتخطوط كنترل، 

  في. وظا٥  در عمليات دخيل هاي يمتو  افرادوظايف 

رهبران چه د و نند كه به چه كساني گزارش بدهندر محيط آتش بايد بدا همه
، "همراهان"ارتباطات بين . همچنين آنها بايد بدانند روش ارجح اند كساني

  .دهند يمگزارش  مديريت ةيرجو چگونه اطالعات را به زنچيست  ها يمت

. دستور و ٦
  ارتباطات

بخشي از  عنوان بهمنطقه و دارد در ي كه احتمال خطرهاي يساز برجسته
  رخ دهند.عمليات 

  خطرها. ٧

بايد  كاركنان همة ,تغيير كند و خطرناك شود سرعت بهفتار آتش ر اگر
  بشناسند.را  ايمني يها زونبه  ي منتهي مسيرها

و  ايمني يها زون. ٨
  مسيرهاي فرار

، از بين رفتن ارتباطات، ها يبآس آتش)، حوادث/از فرار (ة اقدامات در زمين
  . آتش و ...گيري  اوج

 يها برنامه. ٩
  احتمالي
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 عنوان به، "همكاري" صورت بهليدي ديگر از يك تيم كاري خوب اين است كه هميشه ك ةجنب
كلي در  كاراييو  ايمنيارتباطات،  به "همكاري" صورت به. كار كنند يتيم كار م عضويك 
 .كند يمكمك  ها يسوز آتش
  

٨- ٦ - LACES  
LACES  مخفف موارد زير است: پشتيباني فكري است كهيك  

 L Lookouts /ي؛انديدب  
Awareness A؛/ آگاهي  

Communication C؛/ ارتباطات  
Escape routes E؛/ مسيرهاي فرار  

Safety zones S /ايمني يها زون. 

براي اطمينان از عمليات  ها دستورالعملبخشي از يك تيم احتراق، پيگيري  عنوان بهاقدام  هنگام
 كاري ايمن بسيار مهم است.

  

  اشتعالكلي براي محيط زيستي  هاي يتمحدود -٩-٦
  دود

شما را گيج و سردرگم  ممكن استخواهد داشت. دود  وجوددود در طول عمليات احتراق 
 مسيرهاي آگاهي مستمر از مكان حضور خود و شويد. گم منطقهو مثال سبب شود كه در  كند
  است. مهم بسيار سرپرست و اعضاي تيم ديگر با پيوسته ارتباط و فرار

 يها جادهميدان ديد در نزديكي  برتجويزي گاهي ممكن است  هاي يسوز آتشدود ناشي از 
عمليات  مبني بر اجرايترافيك بايد عالئمي  يرسان اطالعبراي  ،ها جادهاين  درگذارد. بعمومي اثر 

  .قرار داده شودسوختن 
براي سالمت عمومي، يا خطري براي  مشكليكلي خطر يا  صورت به ممكن استهمچنين دود 

  .ايجاد كند خاصشرايط پزشكي  ايدارافراد 
 

  اكولوژيكي هاي يتمحدود
رخ دهد داراي در آنها جنگل يا آتش تجويزي ممكن است  يسوز بسياري از مناطقي كه آتش

. در اين مناطق مديران ندبراي حيات وحش در معرض خطر هايي يستگاهحفاظتي يا ز يها نقش
 يها عصارهمانند  اطفاءنامناسب  يها روش كاربردقبل از  ،اشتعال يها اراضي بايد در مورد برنامه
 آتش) مشورت كنند. ةكنند فوم تركيبي (مواد خاموش
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  كلي عمليات احتراق "بايدها و نبايدهاي"
  ؛لنگرگاه يا خط كنترل مطمئن شروع كنيد نقطةهميشه اشتعال را از يك  
 كار يها روش احتراق، هدف فمختل موارد و يدا كرده درك را ها آموزش همة كه كنيد حاصل اطمينان، 

 ؛است روشن تانبراي احتمالي يها برنامه و كنترل يها شاخص ،خطرها

  ارتباط برقرار برنامه  مغايرگونه تغيير در رفتار آتش يا موارد  هر دربارة خودسرپرست  وبا تيم
 كنيد؛

 در صورت امكان؛سراشيبي  سمت به اشتعال 

 صورت امكان؛در مقابل باد در  اشتعال 

  امكان؛پاشنه در صورت  طرف به جناحين پايين سمت به، كار دماغهشروع در 

 امكان؛ باال) در صورت در (نه ها يبرآمدگ پشتاز  اشتعال 

 ؛همزمان از هر دو جهت صورت بهشكل  يمناطق زين سمت به اشتعال 

  كنيد؛تنظيم  متناسب با وضعيترا طرح احتراق 

 ؛شود طوالني خيلي است ممكن بعداً ؛يرتأخ ونبد آتش باشد، مطلوب شرايط كه صورتي در 

  فرصت را مشكلي داشته باشيد، بهترين  نحوي كه اگر به كند، يماز خط را كوتاه  ييها بخشآتش
 خواهيد داشت؛كنترل آن  براي

  از منابع كنترلي كه  فراترآن باشد، آتش را  توقفنرخ احتراق بايد هماهنگ با قابليت كنترل و
 شود، ايجاد نكنيد. ةآن استفاد ةداربراي ا تواندمي
 

مانند خطوط كنترل  يسوز آتشمحل قبل از  يساز آمادهشده به كنترل يها اشتعال همة
  نياز دارد. برها آتشو 

 شود. يزير برنامهمتناوب آنها بايد درون موانع آتش طبيعي  صورت به

  منابع:
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  سلب مسئوليت
شما از  ةو استفاد كند مي بيانرا  يتسا وباز اين  شما ةاستفاد ةنحواين سند سلب مسئوليت 

. لطفاً توجه داشته باشيد شود يمقبول كامل اين سند از جانب شما تلقي  ةمنزل به يتسا وباين 
تغيير  يا شودروزرساني  بدون اطالع قبلي به ممكن است يتسا وبكه اطالعات موجود در اين 

 ةتوسع يها طرحآتش و خدمات امداد و نجات و  ملليال ينبانجمن كند. مركز جهاني پايش حريق، 
  } هيچيتسا وب) {و مسئول اين "EuroFireشركاي "عنوان بههمديگر (با  Ltdروستايي 

وجو و  ز باشد) را در زمينة جستمسئوليتي (تا بيشترين حد ممكن كه توسط قانون مجا
. اطالعات پذيرند ينم يتسا وبن از اي ا، استفاده از اطالعات در برداشت و دانلود محتويتسا وب
اهداف اطالعات عمومي  در زمينةفاً صر نيست؛ بلكه يا حرفهحقوقي يا  ةيك مشاور يت،سا وباين 

 نيست. شركاي شود بررسي مي منظور هدفي خاص بهكه  محتوايياطالعات و شامل فراهم شده و 
EuroFire  يا دقيق بودن اطالعات يا  } هيچ مسئوليتي را در قبال كامليتسا وب{و مسئول اين

در قبال هر گونه ضرر و آسيب كه ممكن است بر اثر  ياحاوي آن باشد  يتسا وببيانيه كه اين 
 ياغيرمستقيم  و چه وجود آيد، چه ضرر و زيان مستقيم به شده اتكا به اطالعات و محتواي ياد

 ةو شما نبايد بدون مشاور شودنبايد اتكا  يتسا وبمحتواي اين به . پذيرند ينم پيامدهاي آنها
فاً برمبناي اين اطالعات و محتوا عمل صركاري مورد نظر،  ةدر حوز دار صالحيت افراد يا حرفه

معين موجود  ها و محتواي بخش زمينةمتن سلب مسئوليت در  عنوان به را عالوه اين متن كنيد. به
ديگر كه در اين  هاي يتسا وبارجاعي به  هاي ينكلگرفت.  كار به توان يم يتسا وبدر اين 

} يتسا وباين  {و مسئوالن EuroFireو شركاي  استصفحات موجودند صرفاً جهت اطالع 
 ياده هايي كه به آنها لينك داده ش يتسا وبمحتواي  ياقبال دسترسي  گونه مسئوليتي در هيچ

ها طرح شده است كه در آنرا  رهاييو لزوماً نظ يت داده شده، ندارندسا وبكه به اين  هايي ينكل
 .كنند ينم ييدتأ

و عقايد شركاي  هاباشد كه نظر نظرهاييشامل عقايد و  ممكن است يتسا وباطالعات اين 
EuroFire نباشد، مگر اينكه به  آنمسئوليت نيابتي با  داراي هر شخص يا مرتبط مؤسسةهر  يا

  بيان شده باشد. يديگر ةگون
و تنها  شود يمي فكري محافظت يو دارا مؤلف قانون حق براساس يتسا وبمحتواي اين  كل

شخصي و  صورت بهو  بيددسترسي يا يتسا وببه محتواي  توانيد يمدرصورت موافقت كتبي، 
كه  كند ينمضمانت  EuroFire. شركاي كنيداستفاده از آن غيرتجاري و با تصديقات مقتضي 

شده اشكاالت برطرف  ياباشد  از خطا و بدون اختالل عاري يتسا وبموجود در اين  هايبرنامه
وس و بدافزار باشد. شما وير عاري از گذارد يمدسترس  يت را درسا وبسروري كه اين  يا باشند
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و كنترل ويروسي (از جمله  ضروري يها دستورالعملبه شماست  ةكه وظيف كنيد يمتصديق 
ي دقت در ورودي و ملزومات معين براتأمين  منظور بهامنيتي)  يها كنترلويروس و ساير  آنتي

طراحي شده كه با  يا گونه به يتسا وبخروجي داده عمل كنيد. اين اطالعات و ساير محتواي اين 
 همةو  شود مديريتقوانين اسكاتلند  براساسبايد  يتسا وب. اين داردقوانين اسكاتلند مطابقت 

حقوقي  ة، در حوزيتسا وباستفاده از  ةنحوو ادعاي مرتبط با  ادر صورت وجود دعو كاربران آن
مغاير قوانين كشور ديگري تلقي  يتسا وب. اگر مطالبي در اين گيرند يماسكاتلند قرار  يها دادگاه

به افراد آن كشور وجود نخواهد داشت و هر  يتسا وبايلي براي در دسترس قرار دادن شود، تم
مات و اطالعات استحقاق استفاده از خد تواند ينمفردي مخاطب چنين قانوني قرار گيرد، 

  را داشته باشد. يتسا وبدر اين  شده توليد
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PREFACE 
 

Most of the destructive fires that affect fire-sensitive forest ecosystems and 
protected areas in the Middle East and adjoining countries of the Near East, the 
South Caucasus, the Balkans and Central Asia originate in agricultural lands. They 
are often consequence of the use of fire on arable lands after harvest, or use of fire 
to keep pastures free from brush and tree encroachment: Sometimes wildfires are 
caused by negligence of rural people or visitors (tourists) using campfires for 
cooking and warming. Such fires easily get out of control and cause very high 
ecological and environmental damages. The economic losses, including houses, 
villages, livestock and critical infrastructure, sometimes also the loss of lives or 
injuries of people, can be avoided if rural land management authorities, fire 
services and villagers are properly trained in the prevention, preparedness and 
control of wildfires. 
The Global Fire Monitoring Center (GFMC) has developed, under the sponsorship 
of the EU Leonardo da Vinci programme, competency standards and basic training 
materials for professional and volunteer fire fighters – the EuroFire Competency 
Standards and Training Materials. By 2016 they are available in 14 languages and 
have been used for training in West, East and Southeast Europe, the South 
Caucasus and in the Russian Federation. 
The wildfire managers are encouraged to bring these materials to their region and 
of responsibility and apply them for capacitating local administrations and rural 
communities in safe and efficient control of wildfires. 
 
 

GFMC Freiburg, Germany 
9 May 2016 
 

Prof. Dr. Johann Georg Goldammer 
Global Fire Monitoring Center (GFMC) 
Secretariat, UNISDR Global Wildland Fire Network 
 
Dr. Roghayeh Jahdi  
Forests, Range lands, Watershed management Organization (FRWO) 
Ministry of Jihad Agriculture, Islamic Republic of Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٧٥ 
 

 
 

Welcome to EuroFire 
 

EuroFire was a two-years project from October 2006 to December 2008 funded by 
the EU Leonardo da Vinci programme. The project brought together partners with 
international expertise and experience in wildfire and prescribed fire research, 
management and training to develop, evaluate, produce and distribute new 
European-wide, multi-lingual on-line training resources. 
The EuroFire project researched and reviewed competency based wildfire and 
prescribed fire training systems, including best practice examples from Europe and 
around the world. This research informed the production of competency based 
basic training resources, for use in European countries. 
The EuroFire training resources have been specifically developed to support 
firefighting personnel, the land-based sector, sectoral organisations and education 
and training institutions. 
The EuroFire outputs include: competency standards, training modules, 
illustrations and general guidance on a competency based training system. Training 
resources that can be used by industry practitioners to update their knowledge, to 
learn new skills or increase their understanding of basic wildfire and prescribed fire 
management techniques. 
By early 2016 the EuroFire outputs have been translated and applied for the use in 
Armenia, Azerbaijan, France, Georgia, Germany, Greece, Islamic Republic of Iran, 
Korea, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russia, Mongolia, Spanish-
speaking countries, Turkey and Ukraine. The materials for the use in Brazil and 
Serbia will follow in 2016. 
This volume contains the Parsi version of the standards and training materials 
addressing safety, techniques, hand tools and ignition. Please visit the EuroFire 
website for download of additional language versions: 
 

http://www.euro-fire.eu/ 
 
 

 
 




