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:EF4واحد 
هاييسوزآتشگيري ابزارهاي دستي براي كنترل كاربه: آموزش

پوشش گياهي

مقدمه-4-1
ابزارهاي گيريكاربه(2EuroFire،EF4اين مواد آموزشي از استاندارد صالحيت سطح 

.كنديمپشتيباني )پوشش گياهيهاييسوزآتشدستي براي كنترل 
است كه به استفاده از ابزارهاي دستي براي مديريت مختص كسانياين مدارك 

است كه عمليات مديريت هايييتوضعاين مورد براي . پوشش گياهي نياز دارندهاييسوزآتش
آتش ساده است، سطح ريسك، پيچيدگي و رفتار آتش كم است و اپراتور تحت نظارت مستقيم 

.است
عالوه ممكن است هب. فنون مديريت آتش بايد پيگيري شودزمينةقوانين 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 بودهدايتو رهبريرسمي، آموزشاين واحد تركيبي از آموزش
اجراو نه كاربرد عملي كه بايد تنها تحت نظارت مستقيم باشد حتوامبايد محدود به دانش و درك 

.شود
.ساعت است20تا 10براي اين واحد شدهآموزش تعيينمدت

EuroFire در جريانفرايندبخشي از يك ،آموزشيةاين ماد. است)نمونه(پايلوتةپروژيك،
.قرار داده شده استwww.euro-fire.euيتسايك فرم بازخورد در وب. خواهد شدارزيابي

، زراعت، جنگلداري، نشانيآتشخدماتكه در بخش كساني هستندافراد هدف اين ماده 
پوشش گياهي هاييسوزآتشمديريت شكار، حفاظت، مديريت مرتع و تفرجگاه در مديريت 

.اندفعالوقتيا پارهوقتتمامصورتبه

EuroFireارتباط با استانداردهاي صالحيت 
يادگيري مورد انتظار را نتايجكامل ةبايد دامنEuroFireبا مراجعه به استانداردهاي صالحيت 

، مؤلفهعنوان واحد، عنوان :موارد زير استمختلف اين استانداردها شامليهابخش. درك كرد
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مواردي كه اين ،بتوانيد انجام دهيدو عبارات كليدي، مواردي كه بايد هاواژهاين واحد، دربارة
.و مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيددهديپوشش ممؤلفه

پشتيباني از يك رويكرد منظوربهEuroFireاستانداردهاي صالحيت همةمواد پشتيباني براي 
متناسب با افراد هدف خاص توانميراآنها . آموزش طراحي شده استانتقالبراي يرپذانعطاف

استفاده اين واحد بايد با مواد پشتيباني واحدهاي ديگر آموزشيةماد. داديا تغيير كردگارزسا
.پوشش داده شودطور تضميني بهيادگيري در استانداردها نتايجهمةشود تا

و سالمت ايمنيقانون عنوانبهدارد كه ايمنيمختلفي در زمينة رهنمودهاي اروپاةاتحادي
اين قوانين براي بهبود محيط كاري ايمن و سالم و . تصويب شده استييي اروپاهاويژه در كشور

و هاچارچوبتمام قوانين ايمني الزم، . كاهش كار در ارتباط با حوادث و باليا طراحي شده است
.ري شوديا سازمان بايد پيگيعامليتمديريت ريسك، براي محل شما، هايياستس

)همكاري الزم(يادگيري تكميلي 
EF1- را براي شما هايسكر،پوشش گياهييسوزآتشتضمين اينكه اقدامات شما در محيط كاري

.دهديمو ديگران كاهش 
EF2-پوشش گياهييسوزآتشكنترل هاي يوهشگيري فنون و كاربه.

:متعاقبيادگيري 
EF 3- باشدتوسعه رو به (پوشش گياهي هاييسوزآتشدر هاسرپرستارتباط با تيم و(
EF 5- ه باشدتوسعرو به (آب پمپاژ پوشش گياهي با استفاده از هاييسوزآتشكنترل(

:اهداف يادگيري
؛پوشش گياهييسوزآتشكنترل هاييتفعالابزارهاي دستي براي يسازآماده•
.پوشش گياهي با استفاده از ابزارهاي دستيهاييسوزآتشعمليات كنترل اجراي•

و عبارات كليديهاواژه
.، خط كنترل، ابزارهاي دستي، نوع احتراق، نوع پوشش گياهي، نوع آتشگاهلنگرةنقط

كاربرد-4-2
هاييتفعال،آموزش2براي سطح . شوديمابزارهاي دستي در عمليات مديريت آتش استفاده 

:شوديمزير پوشش داده 
؛مستقيمحملة•
؛ساخت خط كنترل•
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.پاكسازي•
ابزارهاي دستي. داردحريقاطفاءهاييتفعالدر تأثير زيادي،برخي ابزارهاي دستي استاندارد

مادة انتخاب ابزار صحيح براي انواع مختلف . شوديمبراي ساخت خط آتش استفاده اغلب
كاربردو برخي نيز تنها ياچندگانهاغلب اين ابزارها كاربردهاي . بسيار مهم استسوختني

.مشخصي دارند
هر ابزار . حفاري، برش، خراش، پاشيدن و خاموش كردن وجود داردبراي ابزارهاي مختلفي 
.كاربرد مشخصي دارد

هاانواع ابزار-1-4جدول 
خاموش كردنپاشيدنخراشبرشحفاري

Shovel
Spade
Mattock
Gorguis

Rake
Hoe
Mcleod

Axe
Pulaski
Gorguis
Slasher
Brush Hook

KnapsackFire Beater
Spade
Shovel

اطفاءيهاروش- 4-2-1
مادة سوختنيحذف ،درجة حرارتكاهش ،ذخيرة اكسيژنحذف 

:وجود دارد كه براي شكستن مثلث آتش طراحي شده استحريقاطفاءدر اصل سه روش 
؛آتشكردنخاموشبراي ذخيرة اكسيژنحذف .1
؛آتشكردنخنكبراي درجة حرارتكاهش .2
.آتشكردنمتوقف از مسير آتش براي مادة سوختنيحذف .3
.كرداستفاده حريقاطفاءبراي توان نيز ميهاروشاز اين تركيبياز 

)مادة سوختني(شده مثلث آتش شكسته-1- 4شكل
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مثلث آتش را با جداسازي گرما از مواد سوختني ،عملياتي شامل حفاري، برش و خراش
اجراحذف اكسيژن از راهيسازخاموشو گيرد صورت ميآتش كردنا خنكبپاشيدن . شكنديم
.شوديم

هايوهشطول شعله، راهنماي فنون و -2-4جدول 
مفهوم)m(طول شعله 

.شونديمخاموش خودخودبههايسوزآتش5/0-0

5/1-5/0
استخفيفآتش 
.كردمستقيم براي كنترل آتش استفاده حملةابزارهاي دستي در توان از مي

5/2-5/1

.شديد استخيليمستقيم با ابزارهاي دستي حملةآتش براي 
.آب يا بولدوزر ممكن است نياز باشدپمپاژ 
.شوديمموازي پيشنهاد /جناحيحملة

5/3-5/2

.شديد استخيليمستقيم از خط كنترل حملةآتش براي 
.ممكن است نياز باشدهاهواپيماو كوپترهايهل

.بستگي داردمحلي ةموازي به طول شعل/جناحيحملة 

8-5/3
.استآتش بسيار شديد

.ضربه زداصليبه آتشتوانيمپشتيبانييسوزآتشبا 
شوديممحلي پيشنهاد ةموازي و غيرمستقيم وابسته به طول شعل/ جناحيحملة

m+8
.استرفتار آتش سخت و بيشينه

.شوديمدفاعي پيشنهاد هايراهبرد

براي توانيمابزارهاي دستي از كه دهديمنشان را شعله يهاطولةشده دامنهاياليتهاييفرد*
.كردمستقيم يا غيرمستقيم، استفاده حملةكنترل آتش در 

طور معمول بهمراحلاين . داردوجود يسوزآتشةدر هر حادثحريقاطفاءمرحلةچهار 
.هستنديزنگشتو پاكسازي و ،ربه زدن، محدود نگه داشتن، كنترلضعنوانبه

كردن يا توقف گسترش حريق با هدف كاهش شدت آتش و كنداطفاءمرحلة اوليةزدنضربه•
؛آتش اشاره داردةشدبينييشپخطر چشمگيراست و به كاهش 

شودمييك خط كنترل در اطراف محيط آتش ايجاد است كهاي مرحلهمحدود نگه داشتن•
كند؛يمشد بيشتر آن را متوقف كه ر

اندآتش به اين معناست كه خطوط كنترل اصالح و بهبود يافته و در حدي حفظ شدهكنترل•
؛براي فرار آتش وجود نداردبينييشپقابل احتمالكه 

در ةشامل خاموش كردن منطقوشوديمبعد از كنترل آتش شروع يزنگشتپاكسازي و •
يزنگشت. نداشته باشدتا زماني كه هيچ امكاني براي احتراق مجدد وجود است حال سوختن 
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آتش بعد از . كندينمآتش به بيرون از خطوط كنترل فرار كند كهميمحيط آتش تضمين 
.شودميناميده "شدهخاموش"مرحلهتكميل اين 

. مهم اجتناب از احتراق مجدد استةمسئل. يار اهميت دارندبسحريقاطفاءمراحلهمة
مثال وقوع احتراق عنوانبه. كردآنها جلوگيري بايد ازنيز وجود دارد كه چشمگيريخطرهاي 

سمت كه بهرا ي كاركنانممكن استآتش ايجادشده با باد ؛شده استاطفاءمجدد در مناطقي كه 
ديگر جايي است كه نقاط داغ نزديك به خط كنترل ةنمون. تهديد كنداندكردهحركت آتشجلوِ

.كنديمو آتش به خط آتش جهش شوندميناگهاني مشتعل صورتبهوجود دارد كه 

:تناسب
،با احتمال فعاليت سنگين و شديدحريقاطفاءدر استفاده از ابزارهاي دستي در عمليات 

.باشدبردباريو فيزيكي ، تناسب يريپذانعطافاپراتور بايد داراي 
سطح تناسب مورد نياز براي كار دستي مورد سازماني در هايدستورالعملنياز به پيگيري 

.است

ابزارهاي دستي- 4-2-2
اغلب براي . روش طراحي شده استمؤثرتريندر ويژههر ابزار دستي براي دستيابي به يك اثر 
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 يژهوبه، كردبراي بيش از يك هدف استفاده توانيمرا بسياري از ابزارها 

McLeod ،Rake ،Hoe وGorgui.
درختان كوچك، : اند ازعبارتستكه ابزارهاي دستي مناسب با آنهامادة سوختنيانواع 
.و توربهايشهر، هاكنده، هاعلف، هاشاخه، هادرختچه

شده در كنترل آتشتوصيف و بررسي ابزارهاي دستي انتخاب

):Brush Hook(زنعلفو نوعي )Axe(تبر 

)Brush Hook(زنعلفنوعي - 2- 4شكل 
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تبر- a4 -2شكل 

اغلب براي پاك كردن مسير اوليه از پوشش گياهي و در عمليات پاكسازي زنعلفتبر و 
:كردبراي موارد زير استفاده توانيماين ابزار از . شوديماستفاده 
؛هاشاخهقطع درختان كوچك و حذف •
؛پاك كردن مناطق زميني از پوشش گياهي كوتاه•
؛آنهايسازخنكبا هدف درختانيهاتنهحذف خاكسترها و شكافتن و از هم جدا كردن •
.درختانيهاكندهحذف •
.آيدعملبهالزممراقبتبايداستفادهازبعدآنهاتيزكردننيزوابزارهااينازصحيحةاستفادبراي

:سختهضرببراي زدن /كوبآتش
:شوديماغلب براي موارد زير استفاده هاكوبآتش
؛آتشةلبمستقيم در حملةبا شدت اندك در هاييسوزآتشضربه زدن به •
.شوديماستفاده جناحيحملةاغلب در •

با سر آويخته و گردانكوب آتش-3- 4شكل 
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ياشبكهبا سر كوب آتش- b4-3شكل 

فلزيةبا صفحكوب آتش- c4-3شكل 

الستيكي، پالستيكي يا فلزي متصل به يك دسته بلند و ةبزرگي از مادةزبانكوبآتش
آتش از اكسيژن محروم سبب كه زنديمضربه هاشعلهبه ،با طرف مسطحكاربر. مستقيم است

.شود
اينكه كاربر در معرض بلند براي ةداشتن دست. يابديمگرماي تابشي از آتش با فاصله كاهش 

.مهم استگيردگرماي كمتري قرار 
آتش يا در طول آن در يك عمل سايشي ةسمت لبآن بهمستقيماغلب با كشيدن كوبآتش
ه آتش بوزد كه موجب جهش ببادي را توانديسخت عمودي مةربض. شوديماستفاده

.شوديمآن اطفاءجاي خاكسترهاي داغ و گسترش آتش به
هماهنگي گروهي سر آويخته و گردان در يك تيم، ي دارايهاكوبآتشاستفاده ازدرصورت 
يهاضربه. شودسبب تأثير زياد آنها ميمواد سوختني سبك مانند علف بر رويدر كاربرد آنها
.بسيار مؤثر خواهد بوديدهخراشوياشبكهاز سرِتناوبي جفتي 
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هايسوزآتشمتناسب با انواع پوشش گياهي محلي معمول و انواعكوبآتشانواع متفاوت 
خوبي كار سر آويخته و گردان در پوشش علفي بهداراييهاكوبآتش. تكامل يافته است

مواد در زمينةرا كاراييسر مشبك و صفحات فلزي بهترين داراييهاكوبآتش. كننديم
.دارنديادرختچهسوختني 

مناسب با يك وضعيت شدهطراحيبا توجه به مشخصاتالزمكوب با دقتانتخاب آتش
ويابا سر شبكهيهاكوببراي مثال آتش. براي وضعيت ديگري نامناسب باشدتواندي، ممشخص

زيرا ،دنمتصل به آنها نبايد در پوشش علفي استفاده شويدهخراشفلزي با زنجيرهاي ةصفح
ر با سيهاكوبآتش. دنگسترش آتش شوسببشده وپخش ممكن استخاكسترهاي سوزان 

شديدتر با باد يادرختچههاييسوزآتشد و در نبسوزممكن استآويخته و گردان الستيكي 
.دنگسترش بيشتر آن شوسببزدن به آتش 

براي ابزارهاي دستي است 2- 4شده در جدول اشارهةبيش از محدودهاشعلهدر زماني كه 
ارزيابي از نو گيري را كاربهو ابزارها و فنون الزم براي كردهبايد اقدامات را متوقف ) متر5/1(

، هايتوضعدر اين .ضرورت يابدممكن است ارزيابي مجدد در شرايط بسيار خشك نيز. كنيد
مقايسه بادر . خواهد بودمؤثرپشتي بسيار كولهپاشآبو هاكوبآتشاز ة همزماناستفاد
شدت اين كار. آب روي پوشش گياهي  استفوري ن پاشيده،شيوثرترين ؤاغلب م،هاكوبآتش

.ثرتر عمل كنندؤمتواننديمهاكوبآتشكه دهديمآتش را به سطحي كاهش 

ابزارهاي حفاري، خراش و برش
Axe-/GrubMattock /Pulaski

نيز حريقاطفاءابزارهاي جنگلداري است كه براي از ) Mattock(و كلنگ دوسر )Grub(تبر 
، هاصخرهدر علفزارها،اين ابزارها . تخصصي استحريقاطفاءابزار نوعي Pulaski. داردكاربرد 
.شوديماستفاده از آنها حريقاطفاءچهار مرحلةهر كاربرد دارند و در و تورب هايشهر، هاكنده

:روندكار ميبهاين ابزارها براي موارد زير 
خفيف؛هاييسوزآتشدر جناحينمستقيم و از حملة•
شديد؛متوسط و هاييسوزآتشموازي و غيرمستقيم در حملة•
و تورب از خطوط آتش و هايشهرو الشبرگ گياهان، هاشاخهپاكسازي پوشش گياهي، •

؛خطوط كنترل
.انزمهار و پاكسازي نقاط داغ و خاكسترهاي سو•
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Grub Axe-4- 4شكل 

a4 -4-Mattockشكل 

Pulaski- 5- 4شكل 

Mcleod-HoeRake 
، خراش و تراش كاربردي براي مواد سوختني سبك، پوست درخت و يآورجمعاينها ابزارهاي 

كي براي چنگصورتاست كه در يك سمت بهيآورجمعبيلكج/Rake Hoe. هستندالشبرگ 
.استتراشيدن و خراشيدن خاك معدني مجهزتيز براي بريدن، ةيك لببه و آوري داردجمع
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McLeod Rakehoe-6- 4شكل 

Gorgui- ابزار تركيبي
. جنگل طراحي شده استهاييسوزآتشاطفاءانحصاري براي صورتبهGorguiابزار تركيبي 

توانيبنابراين ميكجا دارد ورا ، تبر و كلنگ دوسر Pulaski ،McLeodاين ابزار كاركردهاي 
.دادانجام با آن حفاري، خراش و برش را 

Gorguiابزار تركيبي -7- 4شكل 

اين ابزار برخي ابزارهاي متداول در . كاره بودن استو همهپذيرييقتطبويژگي اصلي اين ابزار 
اهي و پوشش گيگوناگون هاييپتدر توان از آنيمو شده استتركيب حريقاطفاءدر كاربردي

.كردشرايط زميني استفاده 

Knapsack
است كه براي حمل ليتر آب 20قابل حمل با گنجايش بيش از اشپپمپ آب،پشتيكوله

داراي يك پمپي است كه با نيروي پشتي اين كوله. استطراحي شده پشت بدن وروي شانه
هاييپشتكولهاغلب . توان از آن استفاده كردميو براي پرتاب يا پاشيدن آب كنديمدست عمل 
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براي يپشتكولهاز توانيمدر محيط آتش . يرندپذانعطافجاي ظرف سخت داراي ظرف بهجديد
:كردموارد زير استفاده 

خفيف؛مستقيم در آتش حملة•
؛هستندهايسوزآتشلبهنزديك به آتش ي كه در حال ساخت خط كاركنانپشتيباني از •
.كمك به عمليات پاكسازي•

بهيا پاشيدن دورفواصلبهاست كه با توجه به پرتاب مستقيم يادهانهدستي داراي ةقطع
.شودميفواصل نزديك تنظيم 

در صورت امكان از . عمل آيدبهدر پشت بدن بايد دقت الزم پاشادن آبقرار دهنگام
دادندستازخطركهپرشيبدر زمين سخت يا اراضيهنگام كار. بخواهيدخود كمك "همكار"

.بايد احتياط كردداردوجودو لغزش يا سقوطتعادل

يپشتپاش كولهبآّ- 8- 4شكل 

پوشش گياهييسوزآتشابزارهاي دستي براي كنترل يسازآماده
الزميهامراقبتابزار، تيز كردن و بازبيني

يهابخشهمة. ضروري استها ايمن آنكاركرد خوب و اطمينان از مستمر ابزار با هدفبازبيني
بايد ابزار . تيز باشدبايد ابزارها ةتيغ. نباشنديا شكسته خوردهشل، تركبازبيني شوند تابايدابزار 

. باشدفراهم آنهااستفاده مطلوب ضروري برايلوازم همةو شوديآورجمعمناسبي صورتبه
ةدرجه و استفاد45ةدسته در زاويقرار دادن آزمايش دسته با قرار دادن سر ابزار روي زمين، 

.گيردانجام پاييندقيق و با فشار رو به 
.دندستي تيز شوصورتبهيك سوهان يد بااغلب ابزارهاي دستي با
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نگهداري بيل- 9- 4شكل 

در زمان تيز كردن ابزارهاي دستي تريمناو از تجهيزات بگيريدكاربههميشه روش صحيح را •
؛استفاده كنيد

كنيد؛استفادهبراي ابزارهاي دستي تيزشده، از يك سوهان مسطح با يك محافظ•
بپوشيد؛دستكش•
باشد؛يكسانةزاويو با باشدجلو كشيدن بايد رو به سوهان •
رعايت شود؛پشتيضربهدرفشارآزادسازيوباشد يكسانارشفباو ممتدنرمحركات بايد•
، جهت سوهان بايد هميشه دور از چشم يزنعلفو چنگك Pulaskiدر زمان تيزكردن تبرها، •

يابد؛كاهش ديدگييبآسباشد تا احتمالبرش ةسمت لببهو 
تميز شود؛با يك برس سيمي يا ورق سوهان پس از استفاده بايد سوهان •
آن حتي در انبار جلوگيري ديدگياز آسيباين كار. ي حفاظت شودبا نوار پوششبايد تيز ةلب•

ةي قديمي و تسمداخليهالوله، هاغالفقديمي، يهاشلنگ، هاجعبهاز توانيم. كندمي
رد؛حامل براي حفاظت ابزارها در انبار استفاده ك

استفاده كنيد و آنها را در جايايمن يهاحفاظنقليه، از ايلابزارها در وسهنگام نگهداري•
مناسب آنها اطمينان يبندبسته، از كوپتريهلجايي آنها با بهدرصورت جا. دهيدمناسبي قرار 

.كنيدحاصل 
و و است، كاربرد آساني دارد از چوب ساخته شده است، كه سبك و محكم ها اغلب ابزارةدست

.و براي كاربر ايمن نگه داشته شوندشدهدقت مراقبت چوبي بايد بهيهادسته. ارزان نيز است
كردنرم را بايد خشن و سخت يهادسته. دنبايد نرم و بدون خار، تراشه و شكاف باشهادسته•

هرگز . كردو تيمار اندماده نگهدارنده جوشعنوانبهاز روغن بذر كتان نرمسبكيو با پوشش
؛رنگ يا جال زده شوديچوبةدستنبايد به
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بايد قبل از ،اندديگري آسيب ديدهشكلبهيا اندخورده يا برآمدهخميده، شكافكه ييهادسته•
يا مواد ، فايبرگالسيفلزاز جنس يشانهادستهابزارهايي كه . دنشوتعويض،مجددةاستفاد

دارند؛متفاوتي نياز يهامراقبتبه ،استتركيبي ديگر 
فلزي براي محكم كردن يهاگوهاز . و فشرده باشدمحكمبايد هادستهت مسر ابزار در قس•

.ابزار در سا استفاده كنيدةدست
:در زمان حمل ابزارهاي دستي

؛موازي با زمين حمل كنيدوآنها را نزديك به بدن خود •
ابزار با شخص ديگري ، ممكن استدر صورت چرخاندن. خود حمل نكنيدةآنهارا باالي شان•

؛شودشماجدي ديدگيموجب آسيب،يا در صورت لغزيدن و افتادنكندبرخورد 
و سراشيبي حملپايينرو به يهاجهتدر بايد تند، ابزارها را هاييبشدر زمان راه رفتن در •

.و نه روي ابزارهاافتيديملغزش، روي تپه درصورتدر اين حالت . كنيد

ايمني
خطرناك نيز ممكن است، اما در صورت استفاده بدون دقت ندمؤثرابزارهاي دستي ساده و 

.باشند

:پذيرييبآسخطركاهش منظوربه
يسازآماده.1

؛استفاده از ابزار درست براي كار•
ديدهيبآساز ابزارهاي ؛ محكم شده و بدون تراشه و زائده استهادستهاينكه از اطمينان•

؛استفاده نكنيد
،ابزارهاي كند؛برشيهالبهاستفاده از يك سوهان با يك دسته براي تيز نگه داشتن •

اند؛مد و خطرناكاناكار
.در زمان عدم استفادهتيزيهالبهپوشاندن •

سمت كارحركت به.2

؛ابزارها را عبور دهيدابتدا دسته •
كنيد؛حفظرا سه متر از همةفاصلكار مشخصحمل ابزارها براي هنگام•
برش دور از بدن ةرو به جلو و لبةتعادل دسته در طول بدن با تيغةابزارها را در نقط•

؛حمل كنيد
شويد؛مطمئن آنهاونقلحملابزارها در زمان ايمنياز•

از ابزارهاي دستي ة ايمناستفاد.3
كنيد؛استفادهشدهگرفتهدرنظراز ابزارها تنها براي هدف •
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؛سه متر از هم كار كنيدبا فاصلة كمدست•
؛كنترل چرخش رو به عقب شما و سطح اثرگذاري بايد مشخص باشد•
در زمان چرخش ابزار تداخلي استكه ممكن را معلق و آويزان يهااندامو هاشاخه•

كنيد؛حذفايجاد كند
؛مراقب باشيدهاتپهو هايريسرازدر يژهوبه•
نگهاستخاكدرتيغهدرحالي كه ايستاده،وعموديراابزارهااستفاده،عدمزماندر•

.داريد

از ابزارهاي دستيمؤثرةاستفاد.4
را محكم كنيد؛و جاي پا بگيريدمحكم دسته را •
كافي باشد؛ابزارچرخيدنبرايفضاطوري كه بايستيد، بهطبيعيو متعادل•
بكشيد؛سمت بدنبهرا و ابزار دستي شروع كنيد با خم كردن زانوها را حركت •
محكم بگيريد؛با يك دسترا انتهاي دسته •
بلند كردن يا زماندر ) وزنه يا سنگيني(را بگيريددسته نزديك به سرِ با دست ديگر، •

ي آنهاچرخش رو به باال
تعادل خود و حالت ايستادن خود را را لحاظ كنيد تابه عقبكنترل قدرت چرخش رو•

؛از دست ندهيد
ه داريد و با هر دو گدور از سر نپايينسمت دسته را به،پاييندر حركت چرخش رو به •

؛دست محكم نگه داريد
مورد نظر ةنقطبردقتبه) وزنه يا سنگيني(دسته سرِ نيروي خود را روي قرار دادن •

؛ري متمركز كنيدبراي اثرگذا
استفاده كنيد؛خستگيكاهشو تكنيك خوب براي يبندزماناز •
حركت كمي البته كار بگيريد؛بهزدن و شكافتن يلببراي كندن، ي رااقدامات مشابه•

.شوديمبدن نگه داشته زيرا ابزار دستي در جلوِ،استالزم

بعد از استفاده.5

؛را در زمان عدم استفاده بپوشانيدتيزيهالبه•
؛نكنيدرهاشود جاجابهپله و پلهممكن استابزارها را در جايي كه •
.ي باشددر وضعيت كاري خوبكنترل كنيد تا قبل از انبار كردن را ابزار •

خط آتش/ ساخت خط كنترل- 4-2-3
،يسوزبراي همة موانع طبيعي يا مصنوعي موجود براي آتشاست كهيجامعةخط كنترل واژ

خطوط يهانمونهبرخي از. رودكار ميبهشده براي كنترل آتش تيمارآتش يهامرزها و لبهنيز و 
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مواد سوختني داراي، مناطق هاصخره، هاتاالب، هارودخانه، هايانجر: عبارت اند ازكنترل موجود 
.قبليةشدسوخته) سرد(يا خط آتش هاكانال، هاجادهتنك، 

استقابل اشتعال ةماديا بخشي از خط كنترل از هر نوع شدهپاكيخط آتش نوارمنظور از 
يك خط آتش با دو هدف ساخته . حذف شده است،خاك معدنيدرون يا حفر آن به كه با خراش 

سوختني بين خط آتش و سوختن براي حذف مواد در آن كه "نوار مطمئن"ايجاد يك : شوديم
زا كه از گسترش در مواد سوختني اشتعالشكافايجاد يك شود، ويآتش در حال توسعه شروع م

ا تجهيزات مكانيزه يبا استفاده از ابزارهاي دستي توانيمرا خط آتش . كنديآتش جلوگيري م
.ساخت

سمت خاك معدنيجداسازي مواد سوختني به؛ساخت خط آتش-10- 4شكل 

مادة سوختنياي با همنطق، اين نقطه. لنگرگاه شروع شودةنقطهر خط كنترل بايد در يك 
ازاست كه) شده قبليسوختهةيا منطقبزرگ، رود ياصخرهة، منطقراهجاده يا (اندك 
توجهقابلافزايشبا.كنديمجلوگيري،شدهساختهكنترلخطهايتاناطرافدرسوزيآتش
.كندايجادحادثهزماندربانانآتشبرايايمنمحدودةيكبايدلنگرگاهةنقط،آتششدت

:كننديميك تيم براي موارد زير كار عنوانبهبانآتشتا هشتسه:پايه ساخت خط آتشفن

اقدامةمرحل
؛بريدن پوشش گياهي در سطح زمين1
؛شده به دور از مرز آتشانتقال پوشش گياهي بريده2
؛مواد سوختني سطحييدنخراش3
؛)duff(كف جنگل ةپوشش گياهي پوسيدةاليبريدن4
؛كف جنگلةحذف مواد سوختني پوسيد5
.از مواد سوختنيمعدنيخاك تخلية6
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ساخت خط آتش در يك تيم
پوشش گياهي را ،تيمعضوهر ،بخشي از يك تيم براي ساخت خط آتشعنوانبهكار هنگام

پايينيا مواد سوختني را براي حفر يك خط دهديميا خراش كند مي، حفاري دهدميبرش
).11-4شكل (راندميخاك معدني سمتبه

ساخت خط آتش با استفاده از ابزارهاي دستي- 11- 4شكل 

بزرگ ةدر ابتدا يك لك. شوديمعمليات استفاده مختلفيهابخشدر متفاوتياغلب ابزارهاي 
پايينسمت سپس خط آتش واقعي به. شوديمبريده و پاك هاشاخهو هابوتهاز درختان كوچك، 
.خراش داده شود،خط آتش به آتشةلبترينيكنزدمواد بايد دور از . شوديمخاك معدني ايجاد 

درختان و پاك كردن پوشش گياهي استفاده بريدنموتوري براي ةيك ارتوان از ميگاهي 
از دباي،اندآوردهدست براي اين كار را بهالزمكاراييو ديدهش تخصصي تنها افرادي كه آموز. كرد
دوبرابر طول كم دستايمن ةفاصل،موتوريةكار نزديك ارهنگام. موتوري استفاده كنندةار

،در زمان برش گياهان نزديك به زمين.كه بايد در زمان برش درختان رعايت شود،درخت است
.موتوري رعايت شودةمتري از ار5ةبايد فاصل

اين خط . درستي ساخته شده است يا نهشخص تيم بايد كنترل كند كه خط آتش بهآخرين 
ارتباط خوب با . آتش از آن عبور نخواهد كردتا مطمئن شوند كهشوديزنگشتسپس بايد 

.همواره ضرورت داردتيم اعضايسرپرست و ديگر ، همكاران
آتش سطحي معمول،صورت به. ضروري استتگي مواد سوختني سطحي حفاري و قطع پيوس

آلي ةاگرچه بايد مطمئن شويد كه هرگونه ريشه يا مادزند،يمبه خط كنترل ضربه در ابتدا، اصلي
زميني در طول خط هاييسوزآتشدود كردن ، تا ازيداخاك معدني حفر كردهدرون را به ديگر 

.كنترل جلوگيري شود
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جداسازي مواد سوختني و دود كردن/بريدن؛ساخت خط آتش-12- 4شكل 

عرض خط آتش
بايد در تعيين عرض خط مورد نياز براي متوقف ،آتشچگونگي سوختنبرمؤثرعاملهر 

، خط سوزنديمترداغو تريعسركه هايييسوزآتشدر . گرفته شوددرنظركردن يا كنترل آتش 
:شش عامل در تعيين عرض خط آتش اثرگذار است. باشدتريضعركنترل بايد 

، ارتفاع، تراكم، اندازه و شرايط آن عرض خط آتش را مادة سوختنينوع -مادة سوختني•
.كنديمتعيين 

روي ،در زمان ساخت خط آتش در باالي يك آتش در حال سوختن- شيب يا توپوگرافي•
دليلبهطور معمولبهاين مورد. باشدترضيو تندتر اين خط بايد عرترقيشيب، در شيب عم

در زمان ساخت خط آتش در زير . تندتر استيهابيشدر سوزيآتشبيشتر و سرعت شدت 
بايد، بلكه شودينميك آتش در حال سوختن روي شيب، عرض خط با شيب تعيين 

حفر هدف از . باشدترضيعرو ترقيعمدر شيب تندتر، ترانشه بايد . شودحفرخندق /ترانشه
.جلوگيري از غلتيدن مواد در حال سوختن در عبور از خط آتش است، ترانشه

، ترداغآتش در مورد . گذارديمر شدت آتش اثر بيي وهواآبشرايط -ييوهواآبشرايط •
.عرض خط آتش بايد بيشتر باشد

. سوزديمحالت نيترداغدر، دماغة آتشبلندتر، در ةآتش با شعل-كنترل بخشي از آتش •
.استترضيعرخط آتش ،دماغة آتشبنابراين در . سوزديمآتش با شدت كمتري جناحين

نياز براي كنترل عرض خط موردبرگرماي توليدشده توسط آتش بزرگ - آتش ةكنترل انداز•
استترضيعرخط كنترل نيازمند ، تربزرگآتش . آتش اثر دارد

مواد سوختني آب در دسترس باشد، عرض خط يسازخنكبراي اگر- يسازخنكامكان •
.دادكاهش توانرا ميآتش 
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براي عرض خط آتشييهادستورالعمل- 3-4جدول 
)متر(در خاك معدنيعرض )متر(شدهپاكةعرض منطقمادة سوختنينوع 

محصوالت / علف
كشاورزي

1-5/01-5/0

2/0-11-5/3بوته-درختچه

61درخت

5/05/0تورب/هاشهير

عرض خط كنترل-13- 4شكل 

عرض خط آتشبراثر مواد سوختني -4-4جدول 
اثرگذاريشاخص

مادة نوع 
سوختني

مواد سوختني ةبه بقيتمحتواي روغني آنها نسبدليلبهبرخي از مواد سوختني 
.نياز استترضيخط كنترل عر،مواد سوختنيدر اين . سوزنديمترداغ

تراكم ارتفاع و 
مواد سوختني

، شوديمترداغبلندتر و يهاشعلهسبب ايجاد ، ترمتراكمبلندتر و مادة سوختني
.ستز اانيتري عريضبه خط كنترل در نتيجه 

مواد ةانداز
سوختني

ةريشداراييهابوتهو سنگينيهاشاخه، هاكنده، مانند ترنيسنگمواد سوختني 
مدت طوالني و بهاگرچه زماني كه مشتعل شوند؛سوزندينمضخيم به آساني 

.نياز استضيعرو در اين حالت به خطوط كنترل سوزنديمخيلي داغ 

شرايط مواد 
سوختني

مادة با . گذارديمشدت آتش اثر بر) زنده يا خشكيا مرده(مادة سوختنيشرايط 
، بنابراين خط آتش براي كنترل آتش سوزديمترداغ، آتش ترخشكسوختني

.شوديمگرفته درنظرترضيعر
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محل خط آتش
:كهكنديمتعيين او . كنديمتعيين 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؟حريقاطفاءآيا منابع •
چقدر است؟و شدت آتش) ROS(نرخ گسترش •
؟پيش روستچه چيزي•
كدام است؟بانانآتشمسير براي ينترآسان•
چيست؟موجوديبرهاآتش•
چيست؟نوع پوشش گياهي و زمين•

خط آتشكاراييبر مؤثرعوامل -5-4جدول 
.و زمين استمادة سوختنيخط آتش وابسته به موقعيت آن در ارتباط با نوع كارايي

پيش آگاهي از آنچه
روست

كاركنان را كاهش تالشفايده بودنبيخط آتش احتمال در جلوِآگاه بودن از شرايط 
.دهديم

.ضرورت دارداغلب بررسي ابتدايي •

به دنبال مسيري با 
كمترين دشواري 

باشيم

.و انرژي بايد ذخيره شوداست زمان بسيار مهم 
معدنيعمق نسبت به خاك ،عامل در ساخت خط آتشنيترطور معمول مهمبه•

است
.شودوجوجستآلي سطحي يهاهيالدارايمناطق •

از موانع موجود 
استفاده كنيد

، طبيعي تنك و پراكندهصورتبهيا مواد سوختني هاجاده، هاانيجرنهرها، موانعي مانند
.شوندميعمليات كاراييزمان و افزايش جويي درسبب صرفه

از مواد سوختني يدور
سنگين

.در صورت امكان خط آتش را بين مواد سوختني سنگين و آتش مستقر كنيد

يهابخشدوري از 
پرشيب

غلتيدن مواد بايد عميق و كردنمتوقف منظوربهحفر ترانشه شده برايانتخابمكاني 
.و حفظ انرژي شودكاراييافزايش سببممكن استكاراين ؛وسيع باشد

ميانبرش در 
لبه آتشيهاجيخل

نشده باقي از مواد سوختهكوچكيهاجيكرده و خلنامنظم رشد صورتبهجايي كه آتش 
.استديگريبه آتشةزبانخط آتش از سر يك نيترراحت،گذاشته است
.كلي طول خط آتش كم شودطوربهتاخاموش نگه داشتتوانرا مينشده مواد سوخته



20

ه اين وابسته است كه خط آتش كجا مستقر شده و چگونه باغلب ،آتشبه موفقيت حمله 
.ساخته شده است

آتش ةجايي كه لب. تند اجتناب شودهاييبشتا حد ممكن بايد از مواد سوختني سنگين و 
.كردآتش ايجاد ةجاي دنبال كردن لببهتوانيمرا نامنظم است، يك خط آتش كوتاه و مستقيم 

قوانين كليةخالص
برابر طول 5/2يابرابر ارتفاع پوشش گياهي اطراف 5/1پاكسازي پوشش گياهي به عرض •

؛مورد انتظار آتش اصليةشعل
؛براي در معرض قرارگيري زمين معدنية عريضحفر ترانش•
؛در پوشش گياهي متراكمتر پاكسازي گسترده•
براي شديدهاييسوزآتشپاكسازي و حذف مقدار بيشتري از مواد سوختني سطحي در •

ا؛و كارمؤثرايجاد خط آتش 
لف آتش براي كمك به افزايش اجهت مخشده از خط آتش درحفرخاك معدنيگسترش •

؛عرض آن
پراكندن نشده در جهت دور از آتش و سوختهةشدبريدهيهاشاخهو هاساقههمةكندن پرا•

آتشةايجاد يك خط آتش در لبهنگامسوخته ةشده به منطقدادهمواد سطحي خراشهمة
؛)نشدهسوختهةسمت ناحيبههاشاخهكاهش احتمال گسترش بقايا و منظوربه(

چند متر در هر دو جهت خط آتش در صورت تادرختان ترپايينيهاشاخهبريدن و حذف •
.وجود احتمال احتراق مواد سوختني هوايي

ي براي توجه در زمان ساخت خط آتشتنكا
مانند نقاط (بيشتر است آنها احتمال فرار و گسترش آتش كه در مناطقي در برخورد نخست •

؛)داغ
؛خط آتشداشتندر صورت امكان كوتاه نگه •
؛هاي تيززاويهدوري از •
؛... ، شيارها، نهرها و هاجادهموجود مانند ساختانسانموانع طبيعي و استفاده از •
مواد سوختني متراكم و دارايجاي مناطق بهمناطق بازدر امكاندر صورت آتش ساخت خط •

؛سنگين
؛بادةتوجه به تغييرات روزان•
يا شدهكنيشهرمانند درختان ،ترخطرناكدر صورت امكان، مسدود كردن مواد سوختني •

؛خارج از خط آتشبه آنها و انتقال با جداسازي ،شدهدر مقابل باد يا دارماند تودهشدهشكسته 
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فراوان، در زماني كه ساخت خط آتش اطراف يانقطههاييسوزآتشاحاطه كردن مناطقي با •
؛هر نقطه غيرعملي باشد

؛مواد سوختني غلتانتوقفبراي شكلVحفر ترانشه •
؛خط آتشبهاز غلتيدن آنها جلوگيريبراي ،با شيبموازييو بقاياهاكندهچرخاندن •
؛اخگرها و خاكسترهامراقب بودن در برابر •
؛باشندثباتيبو يرپذاشتعالشدت بهممكن استاخگرها و خاكسترها•
كه بقاياي غلتان براي افتادن در هنگامي كه، خطوط به دور از موانع در حال سوختنحفر •

؛درون محيط آتش قطع شده است
يرپذامكاندرصورتي كه انداختن بقايا و موانع پايهمواد سوختني در اطراف حذف همة•

؛نباشد
آن به و اتصالاز خط آتش در زمان ممكن ييهابخشخط كنترل با متصل كردن تكمبل •

.براي گسترش آتشموانع موجود

يزنگشتپاكسازي و 
اين كار براي . آنكامل احاطه شدن آتش بعد از اينكه يسازخاموشعبارت است ازپاكسازي 

اين كار .اهميت داردشده استاطفاءكامل قبل از ترك منطقه طوربهاطمينان از اينكه آتش 
.اغلب شامل استفاده از ابزارهاي دستي است

.بايد شروع شوديزنبالفاصله گشت، "احاطه شد"زماني كه آتش در يك محيط 

يزنگشت
؛ماندهبراي شناسايي آتش باقي) بينايي، شنوايي، بويايي و المسه(حواس همةاستفاده از •

؛شوداييژهوزميني توجه هاييسوزآتشبايد به دود كردن 
ابتدا كنترل كنيد كه هيچ آتشي عبور نكرده يا در حال ؛سمت داخلاز خارج بهكنترل •

از زمين يسمت داخل حركت كنيد تا عرض مناسبعبور به خط آتش نباشد، سپس به
؛كامل خاموش شده باشدطوربهدرون خط آتش 

؛يك تيمعنوانبهو ارتباط و كار همكارياستفاده از سيستم •
هاييسوزآتشايجادشده توسط يهاگودالو "نقاط داغ"از قدم زدن در اجتناب •

؛زميني
در يادورهخشك و بازديدهاي يهادورهساعت در 48مدت بهكمدستيزنگشتادامة •

.شدت گرفتن باددرصورت يژهوبه، تريطوالنطول يك دوره 



22

خطر دود كردن آتش زميني- 14- 4شكل 

پاكسازي
اين .و خاموش كردن آتش با بيشترين سرعت ممكن استيسازخنك،عمليات پاكسازيةپاي

جداسازي : شودميروش شكستن مثلث آتش استفاده سههر از . كار بسيار سخت اما مهم است
يشرفتپ. ، خنك كردن مواد سوختني و خاموش كردن با حذف اكسيژنمادة سوختنيگرما از 

.سودمند باشدممكن استنيز سمت خط آتش به
و پاشيدنداخل از خط آتش با استفاده از ابزارهاي حفاري، خراش دادن، برش، سمت كار به
:گيرديمصورت يسازخاموش
و هاعلفيژهوبهحذف چوب مرده، : مانده از خط آتشسوختني باقيمادةگونه پاك كردن هر•

؛شده و هر گونه پوشش گياهي نزديكسوختهيهادرختچه
؛عبور نكرده استهايشهركنترل خط آتش براي ايجاد اطمينان از اينكه آتش از طريق •
با اجازه دادن به آنها براي سوختن ،مانده نزديك خط آتشسوختني باقيمادةگونه حذف هر•

؛يا احتراق آنها و سوزاندن آنها
؛نقاط داغ نزديك خط آتشيسازخاموش•
زياد؛د كردن در حال دويهاشاخهبريدن بقايا و •
؛شدهيي مواد در حال دود كردن از خط آتش به زمين سوختهجاجابه•
يسازخنكسپس وزمينيهاييسوزآتشدر حال دود كردن و يهاشاخهو شكستن قطع•

؛و بقاياي افتاده با آب يا خاموش كردن آنها با خاكهاشاخه
ي؛يا زير پوستدرونيآتش زيرين، ها ازنظريشهر، هاكندهكنترل بقايا، •
؛براي جداسازي آنها از ديگر مواد سوختني،اطراف نقاط داغخاك معدنيحفر به درون •
ي؛سازخنكتركيبي براي خاموش كردن و صورتبهاستفاده از ابزارهاي دستي و آب •
؛به ميان خط آتشامكان غلتيدن آنها دليلبه، هايبشمواد قرارگرفته روي توجه الزم به •
.ي گرما قبل از ترك منطقهكنترل برا•
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*در مورد موقعيت و ساخت خطياخالصه

موقعيت خط آتشيهادستورالعمل
:زير، بعد از بررسي مواردتعيين موقعيت خط

؛كاركنانايمني يسازفراهم•
سوختن با نرخ گسترش و رفتار آتش اجراي مناسب از آتش، ةموقعيت خط با فاصلتعيين •

؛شدهبينييشپ
ساير موارد اجرايساخت خطوط و نيز منظوربهعوامل برايمناسب زمانيسازفراهم•

؛مانند انداختن دارماند و سوزاندن، پيش از شرايط سوختن شديدضروري
؛كوتاه و مستقيم و نيز عملياتي، استفاده از توپوگرافي به نفع شماصورتبهايجاد خط •
:كمترين خطرها برايبا كنترل خط ترين مسيرها براي استفاده از آسان•

عملياتي شدن؛-
.ارزش منابع خيلي زيادبامنطقه حفظ -

ي كه خطرهايايمني كافي بين خطوط و ةآتش و ايجاد فاصلةممكن از منطقخطرهايحذف •
؛آتش باقي مانده باشدةبايد در منطق

؛اجتناب از برش زيرين خطوط و چرخش سريع در خط•
؛موجودتساخانساناستفاده از موانع طبيعي و •
؛استفاده از تجهيزات سنگين، در جاي مناسب براي ساخت خط•
شكل برخورد با آنها بهودر آنجا زياد استيانقطههاييسوزآتشكه يامنطقهاحاطه •

نشده، درصورت سوزاندن مواد سوختني مشتعل. جداگانه غيرعملي استهاييسوزآتش
؛امكان

.و سياست سازمانيزيستمحيطتأثيراتبررسي •

ساخت خط آتشيهادستورالعمل
؛گرفتن ارتفاع پوشش گياهيدرنظربا الزمايجاد خط با عرض •
امكان؛درصورتپاكسازي همة خطوط به خاك معدني •
؛خارج از خط آتشبهساخت خطدةنشدور كردن مواد سوخته•
؛شدهسوختهةشده به زغال يا در حال سوختن به درون منطقپراكندن مواد تبديل•
؛مواد غلتانتوقفساخت خطوط ترانشه زير آتش روي شيب تند، براي •
؛پاشيآبياخاكريختنآتش مجاور آن با يسازخنكعرض خط با كاراييافزايش •
خاك يا ريختن شده تنها خارج از خط با پوسيدهونشدهزغاليهاكندهپوشاندن بقايا و •

؛پاشيآب
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؛تا حدي كه شرايط ايمني حفظ شود،آتشيهالبهساخت خط آتش نزديك به •
درصورتي كه قانون اين امكان را (روديمسوزاندن خط آتش تا جايي كه خط كنترل پيش •

؛)فراهم كند
؛خطنسمت سربااليي، بعد از بسته شددر زمان ساخت خط آتش بهپايينسوزاندن از باال به •
.باشديرپذامكان، جايي كه سياهةداشتن يك پا در منطقنگه•

PMS 410-1، 3آمريكا ةاياالت متحداز كتاب راهنماي خط آتشاييدهگز: منبع*

منابع
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سلب مسئوليت
شما از ةو استفادكندميبيانرا يتساوبشما از اين ةاستفادةنحواين سند سلب مسئوليت 

لطفاً توجه داشته باشيد . شوديمقبول كامل اين سند از جانب شما تلقي ةمنزلبهيتساوباين 
تغيير ياشودروزرساني بدون اطالع قبلي بهممكن استيتساوبكه اطالعات موجود در اين 

ةتوسعيهاطرحآتش و خدمات امداد و نجات و الملليينبانجمن مركز جهاني پايش حريق، . كند
هيچ} يتساوبو مسئول اين {) "EuroFireشركاي "عنوانبههمديگر با (Ltdروستايي 

وجو و را در زمينة جست) ز باشدتا بيشترين حد ممكن كه توسط قانون مجا(مسئوليتي 
اطالعات . پذيرندينميتساوباز اين ا، استفاده از اطالعات در برداشت و دانلود محتويتساوب
اهداف اطالعات عمومي در زمينةفاً صرنيست؛ بلكهياحرفهحقوقي يا ةيك مشاوريت،ساوباين 

شركاي. نيستشودبررسي ميمنظور هدفي خاصبهكه محتوايياطالعات و شامل فراهم شده و 
EuroFire} هيچ مسئوليتي را در قبال كامل يا دقيق بودن اطالعات يا } يتساوبو مسئول اين

در قبال هر گونه ضرر و آسيب كه ممكن است بر اثر ياحاوي آن باشد يتساوببيانيه كه اين 
ياغيرمستقيم و چهوجود آيد، چه ضرر و زيان مستقيمبهشدهاتكا به اطالعات و محتواي ياد

ةو شما نبايد بدون مشاورشودنبايد اتكا يتساوبمحتواي اين به . پذيرندينمپيامدهاي آنها
فاً برمبناي اين اطالعات و محتوا عمل صركاري مورد نظر، ةدر حوزدارصالحيتافرادياحرفه
معين موجود ها و محتوايبخشزمينةمتن سلب مسئوليت در عنوانبهراعالوه اين متنبه. كنيد

ديگر كه در اين هاييتساوبارجاعي به هايينكل. گرفتكاربهتوانيميتساوبدر اين 
} يتساوباين و مسئوالن{EuroFireو شركاي استصفحات موجودند صرفاً جهت اطالع 

ياده هايي كه به آنها لينك داده شيتساوبمحتواي ياقبال دسترسي گونه مسئوليتي درهيچ
كه در آنها طرح شده است را رهاييو لزوماً نظيت داده شده، ندارندساوبكه به اين هاييينكل
.كنندينمييدتأ

و عقايد شركاي هاباشد كه نظرنظرهاييشامل عقايد و استممكن يتساوباطالعات اين 
EuroFireنباشد، مگر اينكه به آنمسئوليت نيابتي با دارايهر شخصيامرتبطمؤسسةهر يا

.بيان شده باشديديگرةگون
و تنها شوديمي فكري محافظت يو دارامؤلفقانون حق براساسيتساوبمحتواي اين كل

شخصي و صورتبهو بيددسترسي يايتساوببه محتواي توانيديمتبي، درصورت موافقت ك
كه كندينمضمانت EuroFireشركاي . كنيداستفاده از آن غيرتجاري و با تصديقات مقتضي 

شده اشكاالت برطرف يااز خطا و بدون اختالل باشد عارييتساوبموجود در اين هايبرنامه
شما . وس و بدافزار باشدويرعاري ازگذارديمدسترس را دريتساوبسروري كه اين ياباشند
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از جمله (و كنترل ويروسي ضرورييهادستورالعملبه شماست ةكه وظيفكنيديمتصديق 
ملزومات معين براي دقت در ورودي و تأمين منظوربه) امنيتييهاكنترلويروس و ساير آنتي

طراحي شده كه با ياگونهبهيتساوباين اطالعات و ساير محتواي اين . خروجي داده عمل كنيد
همةو شودمديريتقوانين اسكاتلند براساسبايد يتساوباين . داردقوانين اسكاتلند مطابقت 

حقوقي ة، در حوزيتساوباستفاده از ةنحوو ادعاي مرتبط با ادر صورت وجود دعوكاربران آن
مغاير قوانين كشور ديگري تلقي يتساوباگر مطالبي در اين . گيرنديماسكاتلند قرار يهادادگاه

به افراد آن كشور وجود نخواهد داشت و هر يتساوبايلي براي در دسترس قرار دادن شود، تم
اق استفاده از خدمات و اطالعات استحقتواندينمفردي مخاطب چنين قانوني قرار گيرد، 

.را داشته باشديتساوبدر اين شدهتوليد
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