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آموزش

شــهروند| هرســاله در ایران عده ای به علت 
آتش ســوزی جان خــود را از دســت  می دهند و 
بســیاری مصدوم و معلول می شــوند. بســیاری 
از موارد این آتش ســوزی ها قابل پیشــگیری اند. 
خسارات مالی ناشی از آتش ســوزی نیز گاهی به 
میلیاردها تومان در  ســال می رســد.  شهروندان 
 برای مراقبت از خود ،  اعضای خانواده، دوســتان و 
نیز اموال باید با ویژگی های آتش ســوزی آشنایی 
داشــته باشــند. آتش ســوزی  ســریعاً گسترش 
پیدا  می کند  و معموالً فرصت نیســت تا اشــیای 
 بــاارزش را جمع آوری کــرد  یا حتــی یک تلفن 

زد. 
آتش ســوزی می تواند در عرض دو دقیقه جان 
آدم را بــه خطر بیندازد. در عــرض ۵ دقیقه محل 
سکونت در میان شــعله های آتش محصور خواهد 
شــد. گرما و دود حاصل از آتش ســوزی می تواند 
به مراتــب از شــعله های آن خطرناک تر باشــد. 
استنشــاق هوای بســیار گرم می تواند به ریه های 
انسان آسیب برساند. آتش ســوزی موجب تولید 
گازهای سمی می شود که می تواند موجب اختالل 
شعور یا خواب آلودگی در انسان شود. گاهی اوقات 
آتش ســوزی به جای آن که موجب فرار انســان از 
موقعیت شود باعت می شــود تا به خواب عمیقی 
فرو بــرود. خفگی مهمترین علت مرگ ناشــی از 
آتش سوزی قلمداد شده  و در مقایسه با سوختگی 

۲ تا ۳ برابر تلفات بیشتری به همراه دارد.
اقدامات حفاظتی و  مراقبتی در برابر آتش

 باید آژیر شناســایی دود یا آشکارساز دور را در 
محل ســکونت یا کار نصب کرد. اگــر این آژیر یا 
آشکارساز  درســت کار کند، احتمال مرگ ومیر به 

دلیل آتش سوزی به نصف کاهش می یابد.
 در هر طبقه ای از ســاختمان محل سکونت یا 
کار یــک آشکارســاز  نصب شــود. بهتر اســت 
آشکارســاز، خــارج از اتاق خواب روی ســقف یا 
نزدیک ســقف ) ۱۰ تا ۲۵ ســانتی متر پایین تر از 
سقف(، در باالی راه پله ها یا در مجاورت آشپزخانه 

) اما نه در داخل آن ( نصب شود.
 این آژیرها  بایــد هر ماه یک بار تســت و تمیز 
شوند. باتری آنها نیز سالی یک بار تعویض شود. هر 

۱۰ سال یک بار هم آژیرها جایگزین شوند.
 با اعضای خانواده راه های فرار از آتش ســوزی 
بررســی شــده و فرار از هر کدام از اتاق ها تمرین 

شود.
 نبایــد  پنجره ها میخ کوبی شــده باشــد و یا 

رنگ کاری مانع از بازشدن آنها شود.
 چارچوب پنجره ها باید  دارای حفاظ ایمنی در 
برابر آتش سوزی بوده و به راحتی از داخل باز شود.

 اگر محل سکونت یا کار  چند طبقه است ، باید 
 به فکــر تهیه نردبان فرار بــود. حفاظ های بیرونی 

طوری طراحی شــوند که بتوان آنها را به راحتی از 
سمت داخل باز کرد.

 به اعضای خانواده آموزش داده شود که هنگام 
فرار از آتش به کــف اتاق نزدیک تر باشــند، زیرا 

هوای آن جا ایمن تر است.

 انبارها به طور مداوم پاکســازی شــده  و نباید 
اجــازه داد زباله هــا ) مانند روزنامه هــا و مجالت 

قدیمی( در آن جا انبار شوند.
 بهتر است از مایعات قابل اشتعال نظیر بنزین ، 
نفــت و گازوییل در محیط داخلی خانه اســتفاده 
نشود . این گونه مایعات باید در ظروف مخصوص و 
در جای مناسب نگهداری شوند. نباید  در مجاورت 

این مایعات سیگار کشید.
 کهنه هــای پارچه آغشــته به مایعــات قابل 

اشتعال بعد از استفاده، باید دور ریخته شوند .
 دودکش های خانه عایق کاری شوند. دودکش 
باید حدود یک متر از سقف بلندتر باشد. در اطراف 

دودکش یا باالی آن نباید چیزی آویزان باشد.
 هنگام اســتفاده از منابع گرمایــی جایگزین، 

 موارد  احتیاط به دقت رعایت شوند.
 چراغ های نفتی مورد اســتفاده باید استاندارد 
باشند. این چراغ ها باید در فضای بیرون از منزل پر 
از نفت شوند و باید مطمئن شد که کاماًل سرد شده 

باشند.  

 فاصله منابع گرما  ) چراغ و بخاری نفتی و...( تا 
مواد قابل اشــتعال باید حداقل یک متر باشد. کف 
اتاق و دیوارهای مجاور،  باید عایق کاری مناســبی 

داشته باشد.
 فقط از همان نوع ســوختی اســتفاده شود که 
برای دســتگاه گرمایی به ویژه توســط شــرکت 

سازنده توصیه شده است.
 خاکسترها باید  در ظروف فلزی مخصوص و در 

فضای باز و دور از محل سکونت انبار شوند.
 شــعله های باز  باید دور از دیــوار ، اثاثیه خانه ، 

پرده و سایر مواد قابل اشتعال قرار داشته باشند.
 در جلوی اجاق گاز صفحه ای محافظ قرار داده 

شود.
 هر ســاله امکانات گرمایی مورد استفاده  باید 

توسط فرد با صالحیت بررسی شوند.
 کبریت و فندک را  باید در جایــی بلند، دور از 

دسترس کودکان قرارداد.
 نباید در رختخواب یا هنگام خواب آلودگی یا 
هنگام مصرف دارو، ســیگار کشــید. برای افراد 
سیگاری، زیر سیگاری ) دارای گودی و ضخامت 
مناسب( تهیه شود. قبل از انداختن ته سیگار در 
 ظــروف زبالــه  بایــد آن را بــا آب خامــوش

 کرد.
 به هنگام خــروج از هر نوع دودی بهتر اســت 
 سینه خیز حرکت کرد. دودهای سنگین و گازهای 
سمی در مرحله اول در زیر سقف متراکم می شوند.

 به هنگام فرار  بهتر اســت درهای پشت سر  را 
بست  تا ســرعت گسترش آتش ســوزی به تأخیر 

بیفتد.
 بعد از خروج،  بهتر اســت کمــاکان در محیط 
بیرون ماند  و وارد خانه نشد  و  فورا به ۱۱۵ تلفن زد.

 اگر فردی خودش دچار سوختگی شده باشد یا 
در کنار او  افرادی دچار ســوختگی شــده اند  باید 
ســعی کند که به اورژانس زنگ بزند ) تلفن ۱۱۵( . 
قسمت هایی از  بدن که دچار سوختگی شده اند را 
باید  سرد کرده و پوشــاند تا دچار آسیب دید گی یا 

عفونت نشود.
 اگر کسی  به هنگام ورود به ساختمانی متوجه 

دود یا گرما  شد ،  بهتر است فوراً آن جا را ترک کند.
 اگر  کســی مستاجر چنین ســاختمانی است، 

بهتر است  فوراً با مالک ساختمان تماس بگیرد.
 نباید در گاوصندوق ها را قبل از سردشــدن  باز 
کرد چون ممکن اســت  چندین ســاعت گرمای 
شــدید را در خــود نگه داشــته و احتمــال دارد 

محتویات آن  منفجر یا  شعله ور شود.
 اگر بازرس ساختمان به علت خطرناک بودن، 
توصیه به  ترک محــل کند، الزم اســت از فردی 
معتمد درخواست شــود که از  اموال  موجود در آن 

مراقبت کند.

گاهی اوقات آتش سوزی به جای آن که 
موجب فرار انسان از موقعیت شود باعت 

می شود تا به خواب عمیقی فرو برود. 
خفگی مهمترین علت مرگ ناشی از 

آتش سوزی قلمداد شده  و در مقایسه با 
سوختگی ۲ تا ۳ برابر تلفات بیشتری به 

همراه دارد

آتش سوزی می تواند در عرض دو دقیقه 
 جان آدم را به خطر بیندازد. در عرض

۵ دقیقه محل سکونت در میان شعله های 
آتش محصور خواهد شد. گرما و دود 

حاصل از آتش سوزی می تواند به مراتب از 
شعله های آن خطرناک تر باشد

راه چاره

به  طور کلی آتش ها به چهار دسته تقسیم بندی 
می شوند: 

۱. آتش های نوع A آتش هایی هستند که از سوختن 
موادی که پــس از ســوختن از خود خاکســتر به جا 
می گذارند،  به  وجود می آیند. آتش ســوزی های ناشی از 
کاغذ، چوب،  پارچه و پالستیک و نظاریر آنها از این دسته 
هســتند. برای خاموش کردن آتش های نوع A  بهترین 
ماده  آب است. نخستین قدم برای مهار و اطفای حریق، 
 قطع ارتباط سه عامل آتش زا و جداسازی مواد سوختنی 

از میدان آتش سوزی است.
۲. آتش ها ی نوع B که  آتش هایی ناشی از مایعات قابل 

اشتعال هستند؛ نظیر نفت،  بنزین،  بنزن و....
۳. آتش های نــوع C که  آتش های ناشــی از جریان 
الکتریسیته هستند؛  مانند آتش سوزی  ناشی از وسایل 

برقی که در اثر اتصالی،  اضافه بار و... ایجاد می شوند.
4. آتش های نوع D که آتش های ناشــی از سوختن 
فلزات قابل اشتعال نظیر سدیم،  پتاسیم و... هستند. این 
آتش سوزی ها اغلب در صنایع و در پروسه های تولیدی 

ایجاد می شوند.

آتش سوزي مي تواند از تمامي جهات گسترش پیدا کند و این گسترش ممکن است از راه های مختلف صورت بگیرد: 

۱- باد: باد می تواند آتش را از نقطه اي به نقطه یکدیگر منتقل کند. در آتش ســوزي به دلیل عمل 
جابه جایي هواي گرم با سرد، خودبه خود باد ایجاد می شود و حتي در حریق هاي بزرگ باد مي تواند به 

صورت طوفان ظاهر شود.

۲- انتقال حرارت به صورت تشعشعي: تشعشع یکي از راه هاي انتقال حرارت و از عوامل گسترش 
آتش سوزي است. لباس هایي را که برای خشك شدن باالی بخاري قرار مي دهند به این طریق ممکن 

است دچار آتش سوزي شوند.

۳- جاري شدن مایعات قابل اشتعال: در بعضي از حریق ها ظرف مایع یا پایه آنها دچار آتش سوزي 
شده و منجر به واژگوني و جاري شدن مایع نفتي مي شود؛ جاري شــدن مایع قابل اشتعال باعث 

گسترش آتش سوزي می شود.

۴- انتقال حرارت به  صورت رسانایي: اگر آتش سوزي در کنار ستون ها و تیرآهن ها صورت بگیرد بر 
اثر داغ شدن ستون حرارت منتقل شده و آتش سوزي رخ خواهد داد.

۵- راهروها و پله ها: مســیر حرکت حرارت رو به باال است. اگر در مکاني آتش سوزي رخ دهد و در 
محیط راهرو و پله وجود داشته باشد، ممکن است از طریق راه پله ها و راهرو آتش سوزي به نقاط دیگر 

انتقال پیدا کند.

۶- کانال آسانسور: آتش سوزي مي تواند از طریق کانال آسانســور به نقاط دیگر راه یابد، کانال 
آسانسور جهت انتقال حرارت یکي از محل هاي پرخطر است.

۷- پنجره: در ساختمان هاي بلند بیشتر اوقات حریق از طریق پنجره ها به طبقات باال سرایت کرده و 
باعث گسترش آتش سوزي مي شود.

۸- روزنه ها و منافذ سقف هاي کاذب: سقف هاي کاذب و روزنه هاي آنها مي توانند یکي از دو عامل 
گسترش آتش سوزي باشند.

۹- کانال هاي کابل برق، کولرها و تهویه ها: مسیر حرکت حرارت را از یك نقطه به نقطه دیگر هدایت 
مي کند و باعث آتش سوزي می شود.

۱0- انفجار: انفجار یك مخزن یا یك ظرف مي تواند باعث هدایت آتش از یك نقطه به نقاط دیگر 
شود؛ این نوع گسترش آتش سوزي را در حریق کپسول هاي گاز مي توان به خوبي مشاهده کرد.

انواعآتشها

عواملگسترشآتشسوزی

راه های مقابله با حریق های خانگی
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ار
هک

را در حریق ساختمان های مسکونی آتش در اتاق های بسته با مالیمت شروع می شود و بعد از مدتی حرارت به  حدی 
می رســد که لوازم موجود به درجه حرارت اشتعال می رسند و بعد یک  مرتبه تمام اتاق شعله ور می شود. در بعضی 
موارد اتفاق می افتد که حرارت به اندازه کافی باال اســت ولی اکسیژن هوا کافی نیست؛  در این صورت دو حادثه رخ 
می دهد  یا شعله ورشدن متوقف می شود یا با بازشدن پنجره و شکستن در به یک باره هوا وارد شده و انفجار رخ می دهد. 
این اتفاق برای بعضی از مأموران آتش نشانی نیز در هنگام مأموریت اطفا پیش آمده است. بنابراین نخستین قدم برای 

مهار و اطفای حریق،  قطع ارتباط سه عامل آتش زا و جداسازی مواد سوختنی از میدان آتش سوزی است.

نخستینقدم
برای

اطفایحریق

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:حمیدبختیاری16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:15/00
اتمامصفحهآرایی:15/30
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اقدامـی  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـی اگر شـما 
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نباشـید.


