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آموزش

پنجشــنبه  27 تیر  1398 |  ســال هفتم |  شماره 1744

آتش سوزی های جنگلی عالوه بر وارد کردن خســارات شدید به درختان، می توانند به میزان زیادی 
بر آب و هوا اثر  بگذارند. این آتش ســوزی ها می توانند بر میزان گازهای گلخانه ای )بخار آب، دی اکسید 
کربن، متان، اکسید نیتروس، ازن و  کلروفلوئوروکربن ها( بیفزایند و بدین ترتیب مشکل آلودگی و گرمایش 
جهانی را وخیم تر کنند. با این حال، آتش سوزی های  جنگلی بخش مهمی از اکوسیستم هستند و بسیاری 
از گیاهان برای این که رشد و تکثیر یابند به حرارت و دود ناشــی از این آتش سوزی ها وابسته هستند. 
اما آتش سوزی های جنگلی بزرگ می توانند خسارات گسترده ای به اکوسیستم وارد کنند و همین امر 

 اهمیت کنترل و پیشگیری کارآمد آتش سوزی های جنگلی را مورد تأکید قرار می دهد . 

آتش سوزی های 
بزرگ و تغییرات 

آب و هوایی
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

پناه گیری را تمرین کنید.

دالیلگوناگونیازصاعقهوفورانهایآتشفشانیگرفتهتابیاحتیاطیدر
زمینهآتشروشنکردندرمناطقجنگلی،کهمیتوانندباعثبروزآتشسوزی
درجنگلوطبیعتشوند.گاهیاوقاتیکتهسیگارروشنکهدرجنگلرها
شدهباشدنیز،میتواندباعثبروزآتشسوزیجنگلیشود.درادامهبهعواملی
اشارهمیشودکهمیتوانندباعثبروزآتشسوزیدرجنگلشوندیابرشدت
آنبهقدریبیفزایندکهباعثازبینرفتنپوششگیاهیوجانوریدرمناطق

درمعرضآتشسوزیشوند.
صاعقهوفورانهایآتشفشانی

آتشسوزیهایجنگلیمعموالدرنتیجهاصابتصاعقهخشکیاصاعقهای
کهبابارندگیهمراهنیســت،رخمیدهند.ایننوعآتشسوزیهااغلبدر
مناطقدورافتادهرخمیدهندوبههمیندلیلاستکهآتشسوزیهایناشی
ازصاعقهدرمقایسهباآتشسوزیهایناشیازفعالیتهایانسانمناطق
بیشتریرادربرمیگیرند.بههمیننحو،فورانهایآتشفشانیهممیتوانند
باعثبروزآتشسوزیدرجنگلشوند،زیراگدازههایآتشفشانیهرچیزی

راکهبرسرراهشانقرارگیرد،میسوزانند.
آتشسوزیهایخودبهخود

گاهیاوقاتآتشسوزیهایجنگلیمیتوانندخودبهخوداتفاقبیفتند،
مخصوصاهنگامیکههوابشدتگرموخشکاستوبهقدریحرارتتولید
میکندکهمیتواندباعثاحتراقخودبهخوددرطبیعتشود.هرچیزیازجمله
چوبدارایدرجهحرارتیاستکهدرآنشعلهورمیشود.ایندرجهحرارت
رانقطهاشتعالمینامند.نقطهاشتعالچوب572درجهفارنهایتیا300درجه
سانتیگراداست.همچنینانباشتموادارگانیکمردههمچونبرگ،ترکههای
کوچکوشاخههایخشکرویزمینمیتواندباعثافزایشحرارتوگرما

شود.چوبدردماهایباالهمچنینمیتواندگازهایهیدروکربنیازخود
متصاعدکندواینگازهاهنگامتماسبااکسیژندچارفعلوانفعالشدهو
باعثایجادحریقمیشوند.بنابراینچوبدرشرایطآبوهواییبشدت
گرموخشکمیتواندبهنقطهاشتعالرســیدهوخودبهخودآتشبگیرد.
آتشسوزیهایجنگلیخودبهخوداکثرادرآندستهازمناطقآبوهوایی
مشاهدهمیشوندکهازرطوبتکافیبرخورداربودهومستعدرشدپوشش
گیاهیهستندودرعینحالفصولگرموخشکطوالنیمدترانیزتجربه
میکنند.آتشسوزیهایجنگلیخودبهخودمعموالدرفصولتابستانوپاییزو
همچنینهنگاموقوعخشکسالیاتفاقمیافتند،زیرادرچنینمواقعیبرگها
وترکههایریختهشدهرویزمینوهمچنیندیگرموادارگانیکبهموادی
خشکوبسیارقابلاشتعالتبدیلمیشوند.بادهایقویمیتوانندایننوع
آتشسوزیهایجنگلیرابهمناطقبزرگیگسترشدادهومهارآنراسخت

ودشوارسازند.
فعالیتهایناآگاهانهانساندرطبیعت

فعالیتهایانسانیابهعبارتدقیقتر،سهلانگاریهایانسانعاملبیش
از80درصدآتشسوزیهایجنگلیبهشمارمیروند.اکثرآتشسوزیهای
جنگلیکهدرنتیجهفعالیتهایانسانرخمیدهندرامیتوانآتشسوزیهای
تصادفینامید.یکیازمهمترینفعالیتهایانسانکهمیتواندباعثبروز
آتشسوزیدرجنگلشود،ایجادحریقدرراستایپاکسازیزمینازپوشش
گیاهیاستکهگاهیاوقاتمیتواندازکنترلخارجشود.همچنینگاهی
اوقاتکسانیکهبرایگردشوتفریحبهجنگلمیروند،میتوانندبهطور
بالقوهعاملبروزآتشسوزیشوند.رهاکردنآتشخاموشنشدهیاتهسیگار

درطبیعتباعثایجادآتشمیشود.

چند دلیل برای وقوع آتش سوزی در طبیعت

 اگر با آتش مواجه شدید
چه کارهایی باید انجام دهید

 درصورت مشاهده آتش سوزی سریعا با شماره ١٢۵ 
 تماس گرفته و موقعیــت را دقیق و واضــح برای آنها

 شرح دهید. 
 مراقب افراد ناتوان و کم تــوان مانند افرادی که دارای 
مشکل جسمی و معلولیت هستند و همچنین کودکان 
و سالخوردگان باشید و آنها را خیلی سریع از محل دور 

کنید. 
 اگر کسی در محل سکونت خودتان هست، جریان گاز 
شهری را  فورا قطع  و توجه کنید تنها افراد صالحیت دار 

حق دارند جریان گاز را مجددا برقرار کنند.
 دریچه های زیرزمینی را می توانید با تخته های چند 
الیه آماده یا سایر درزگیرهای تجاری ببندید. همچنین 

کپسول های حاوی گاز را باید  خاموش کنید.
   اگر وسایل و اثاثیه چوبی و قابل اشتعال در حیاط بیرونی 

خانه دارید، آنها را به داخل خانه منتقل کنید.
 سر شیلنگ آب را به شیرهای بیرون از خانه وصل کنید و 
آبپاش ها را روی سقف و در مجاورت مخازن سوخت قرار 

دهید تا بتوانید فورا از آب استفاده کنید.
   بهتر اســت بوته های اطراف محل سکونت خود را  تا 

فاصله ۵متری آبپاشی کنید  یا آنها را بچینید.
 امکانات اطفای حریق مانند شــن کش ، تبرزین، اره 
دستی یا برقی ، سطل آب و بیل را در دسترس قرار دهید.

 خودروی خود را در پارکینگ یا در فضای باز به حالت 
فرار پارک کنید. درهای خودرو را ببندید اما قفل نکنید. 
شیشه ها باال کشــیده و ســوییچ را در حالت استارت 
 بگذارید،  در و پنجره های گاراژ را ببندید  اما قفل نکنید. 
 بهتر اســت سیســتم دربازکن اتوماتیک گاراژ را نیز

 قطع کنید. 
 پنجره ها، دریچه ها  و درها را  باید بســته نگه دارید، اما 
پرده و پشت پنجره هایی که قابلیت اشتعال دارند را باید 

بردارید.
    بهتر است اشیای قابل اشتعال را  به وسط منزل مسکونی 
و دور از پنجره و درهای شیشه ای منتقل کنید. همچنین 
همه درهــا و پنجره های داخلی را باید ببندید تا مانع از 

هجوم شعله های آتش به داخل شد.
  اشیای باارزش را که در آب خراب نمی شوند،  می توان 

به داخل حوض یا استخر انداخت.
  اگر تأکید به تخلیه محل شــدید، بی درنگ این کار را 
انجام دهید. باید راهی دور از  شعله آتش انتخاب کنید. 
همواره حواســتان به تغییر سرعت و جهت شعله های 

آتش و دود باشد.

  به کمک عالیم، مســیر دسترسی به محل سکونت خود را مشخص کنید، 
طوری که از کنار جاده به خوبی قابل تشخیص باشند . 

  هرگز مواد شیشه ای )نظیر انواع بطری شیشه ای و پالستیکی(، خرده شیشه 
و اشیای مشابه را در داخل جنگل ها و مراتع رها نکنید. این  اشیا همانند عدسی 
ذره بین عمل کرده و موجب اشــتعال علوفه خشک و مواد قابل اشتعال کف 

جنگل ها و مراتع شده و باعث  ایجاد آتش سوزی می شوند . 
  از پرت کردن ته ســیگار یا چوب کبریت استفاده شده در جنگل ها و مراتع 

خودداری کنید . 
  باید گیاهان و علوفه ســطح جنگل و مرتع را با چرای دام و برداشت دستی 

کاهش داد و تنه های پوسیده و خشک  درختان پاک سازی شود . 
  مرزهای خاکی مثل کانال، خاک ریز و سنگ چین بین مزارع و حاشیه جنگل 

و مرتع ایجاد کنید . 
  از سوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی در مزارع مجاور جنگل ها و مراتع 

خودداری کنید . 
  از روشــن کردن آتش در نواحی جنگلی و مراتع خودداری کنید. در مواقع 
ضروری آتش را در جایگاه های ویژه یا ســطوح بدون  پوشش گاهی روشن و 

دور آن را با سنگ چین محصور کنید. 
  هنگام خاموش کردن آتش، خاکسترهای اجاق را  بدون اطمینان از خاموش 

شدن کامل )به وسیله آب یا مدفون کردن با خاک(  رها نکنید . 
  چمن های اطراف محل سکونت را باید کوتاه کنید ، برگ های ریخته شده 
را جمع آوری و سقف خانه را از شاخ و برگ های زاید  درختان پاکسازی کنید . 

  هیزم ها را باید  حداقل در فاصله ۱۰ متری محل سکونت انبار کنید   . 
  اشیا، مایعات و محلول های قابل اشتعال را باید  در ظروف فلزی خارج از محل 
سکونت )حداقل ۱۰ متر دورتر از ساختمان و  نرده های چوبی( نگهداری کنید. 

  تا فاصله ۱۰ متری اطــراف خانه ،  نباید درختان چندانی بکارید. این اقدام 
فضایی برای دفاع در برابر آتش سوزی ایجاد می کند. بعد  از این فضا نیز شاخ و 

برگ ها و چوب های خشک را باید  جمع آوری کرد . 
  بهتر است درختان و گیاهان مقاوم به آتش در اطراف محل سکونت بکارید 
تا مانع از گسترش سریع آتش سوزی شوند )مثال  درختان دارای چوب مقاوم، 

کاج مقاوم به آتش و درخت همیشه بهار (. 
  باید  منابع آب مانند استخر معمولی شــنا و چاه آب در دسترس مأموران 

آتش نشانی باشد . 
  از مصالح مقاوم به حریق مانند ســنگ ، آجر و فلز در ساخت محل سکونت 
استفاده شود. در مناطقی که ریسک آتش سوزی باال  است حتی االمکان مصالح 
چوبی به کار گرفته نشود، زیرا کمترین مقاومت را در برابر آتش سوزی دارند . 

  تمام دریچه های خارجی و سوراخ های موجود در ساختمان محل سکونت 

خود را باید با صفحات فلزی توردار 6میلی متری  بپوشــانید تا مانع پراکنده 
شدن جرقه آتش شوند . 

  از پنجره های چند الیه ، شیشــه های ایمنی یا پشت پنجره ای ضد حریق 
 اســتفاده کنید. این اقدام مانــع از انتقال گرما توســط  پنجره های بزرگ 

خواهد شد . 
  از پرده های مقاوم به حریق به منظــور افزایش ضریب حفاظت پنجره ها 

استفاده کنید. 
  دودکش ها ، بخاری هیزمی و تمام سیستم های گرمایی خانه سالیانه توسط 
فردی کارشــناس تمیز و بررسی شوند .   همچنین عایق  کاری دودکش ها را 

فراموش نکنید و توجه داشته باشید حداقل یک متر از سقف باالتر باشد. 
  در هنگام حضور در طبیعت، از خاموش شــدن آتش ایجاد شده اطمینان 

حاصل کنید. 
  قبل از آن که زباله های خود را در نواحی جنگلی بسوزانید به مقامات مسئول 
اطالع دهید و اجازه بگیرید. همچنین قبل از سوزاندن  زباله  الزم است حداقل 

۳ متر اطراف کوره را کامال تمیز کنید. 
  هنگام سوزاندن زباله  باید  دستگاه اطفای حریق نیز در دسترس باشد . 

 قبل از وقوع آتش سوزی در طبیعت 
حواستان به نکات ایمنی باشد

شهروند|اگرکسیدردامنهکوه،جنگلیادرحاشیهدرهایپردرختیا
درمیاندرختانجنگلیزندگیمیکند،محلسکونتاوهموارهبهعلت
فراوانیچوبوموادســوختنیدرمعرضخطرآتشسوزیقراردارد.
منشأایننوعآتشسوزیمعموالرعدوبرقیابروزاتفاقاتغیرمنتظره
است.همچنینشرایطخشکوبیآبیدرایاممختلفسالدربخشهای
مختلفکشورتاحدزیادیاحتمالبروزآتشسوزیراافزایشمیدهد.
آتشسوزیدرطبیعتسریعاگسترشپیداکردهوگیاهان،درختانو
منازلمسکونیراطعمهخودخواهدکرد.درهرنقطهایازایراناحتمال
وقوعایننوعآتشسوزیمیرود،امامنطقهشمال،دامنههایالبرزو
زاگرسبیشتردرمعرضخطرهستند.بابرنامهریزیدرستومناسب
همراهبادانشوآگاهیدرموردنحوهحفاظــتازمراتعوجنگلهاو
همچنینســاختمانهایموجوددراینمناطقمیتوانازتخریبو
ویرانیناشیازیکآتشســوزیمهیبتاحدزیادیکاست.اقدامات
احتیاطیوایمنیمختلفیوجودداردکهبــابهکاربردنآنهامیتوان
ریسکوخطرناشــیازخســاراتراکمکرد.باتوجهبهحجمباالی
بارشهایبهارهوگسترشپوششگیاهیدرمراتعسراسرکشور،نیاز
استتابانزدیکشدنبهفصلگرمابانکاتایمنیومراقبتهایالزم
درپیشگیریازوقوعآتشســوزیدرطبیعتآشناشویم.بانزدیک
شدنبهتابســتانوآمدنفصلگرما،پوششگیاهیموجودمراتعرو
بهخشکیمیرودورهاکردنتهسیگاریاانداختناستکانولیواندر
مراتعوطبیعتمیتواندعاملآتشسوزیشدهوناگهانسطحوسیعی

ازطبیعترادچارخسارتهایجبرانناپذیریکند.

آشنایی با اقدامات ایمنی الزم برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگل و دشت

راه های جلوگیری از حریق در طبیعت
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