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تشسوزی هنگاموقوعآ
تشسوزیباشماره١٢۵تماسگرفته، صورتمشاهدهآ   در

حدهید. موقعیترادقیقوواضحبرایآنهاشر
  افراددارایمشکلجسمیومعلولیت،کودکانوسالخوردگان

جشوند. محلخار بایدخیلیسریعاز
شهریدارد،بایدآنرا محلسکونتخودجریانگاز کسیدر   اگر

رامجددا حقدارندجریانگاز فوراقطعکند.فقطافرادصالحیتدار
کنند. برقرار

  دریچههایزیرزمینیرامیتوانباتختههایچندالیهآمادهیاسایر
درزگیرهایتجاریبست.

رابایدخاموشکرد.   کپسولهایحاویگاز
حیاط صورتامکانوسایلواثاثیهقابلاشتعالموجوددر   در

استبهداخلخانهمنتقلکرد. بیرونیرابهتر
خانهوصلشدهوآبپاشها شیلنگآببهشیرهایبیروناز   سر

دادهشوندتابتوان مجاورتمخازنسوختقرار رویسقفودر
فوراآبپاشیکرد.

استتافاصله۵متری   بوتههایاطرافمحلسکونترابهتر
آبپاشیکردیاآنهاراچید.

  امکاناتاطفایحریقمانندشنکش،تبرزین،ارهدستییابرقی،
دسترسباشند. سطلآبوبیلدر

پارک روبهجهتفرار فضاییباز یادر گاراژ   ماشینشخصیدر
شود.درهایخودروبستهولیقفلنباشند.شیشههاباالکشیده
بسته حالتاستارتباشد.دروپنجرههایگاراژ شدهوسوئیچدر

استسیستمدربازکناتوماتیکگاراژ اماقفلنباشند.بهتر
قطعشود.

  پنجرهها،دریچههاودرهارابایدبست،اماپردهوپشتپنجرههای
قابلاشتعالرابایدبرداشت.

از استبهوسطمنزلمسکونیودور   اشیایقابلاشتعالرابهتر
پنجرهودرهایشیشهایمنتقلکرد.

هجوم   همهدرهاوپنجرههایداخلیرابایدبستتامانعاز
تشبهداخلشد. شعلههایآ

آبخرابنمیشوند،میتوانبهداخل   اشیایباارزشراکهدر
انداخت. حوضیااستخر

انجامشود.باید تأکیدبهتخلیهمحلشد،بیدرنگاینکار   اگر
تشانتخابشود.هموارهبایدمواظبتغییر شعلهآ از راهیدور

تشودودبود. سرعتوجهتشعلههایآ

اقداماتحفاظتیومراقبتی طبیعترا تشسوزیدر آ
کنیم؟ مهار چطور

اگر کسی  در دامنه کوه، جنگل یا در حاشیه دره ای پر درخت یا در میان درختان جنگلی 
زندگی می کند، محل سکونت او همواره به علت فراوانی چوب و  مواد سوختنی در معرض 

تش سوزی معموال رعدوبرق یا بروز اتفاقات  ع آ تش سوزی قرار دارد. منشأ    این نو خطر آ
یعا گسترش پیدا کرده و گیاهان ، درختان  تش سوزی در طبیعت سر غیرمنتظره است. آ

ع  ع این نو و منازل مسکونی را طعمه خود می کند.  در هر نقطه ای از ایران احتمال وقو
تش سوزی می رود، اما منطقه شمال ، دامنه های البرز و زاگرس بیشتر در معرض  آ

 خطر هستند.

رعایتقوانینسوزاندنزباله
نواحیجنگلی،الزماستبه سوزاندنزبالهدر   قبلاز

آنهااجازهگرفت. مقاماتمسئولاطالعدادهواز
اطرافکوره سوزاندنزبالهالزماستحداقل۳متر   قبلاز

شود. کامالتمیز
  هنگامسوزاندنزبالهبایددستگاهاطفایحریقدر

دسترسباشد.

تشسوزی: وقوعآ قبلاز

  به کمک عالیم، مسیر دسترسی به محل سکونت مشخص شود، طوری که از کنار جاده به خوبی قابل 
تشخیص باشند.

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

تش سوزی می شود. کف جنگل ها و مراتع شده و باعث آ
یت استفاده شده در جنگل ها و مراتع خودداری شود.     از پرت کردن ته سیگار یا چوب کبر

گیاهان و علوفه سطح جنگل و مرتع را باید حتی االمکان با چرای دام و برداشت دستی کاهش داد و تنه های 
پوسیده و خشک درختان را پاک سازی کرد.

ع و حاشیه جنگل و مرتع ایجاد شود. یز و سنگ چین بین مزار     مرزهای خاکی مثل کانال، خاکر
ع مجاور جنگل ها و مراتع خودداری شود.     از سوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی در مزار

تش در مواقع ضروری، از  تش در نواحی جنگلی و مراتع خودداری کنید. جهت روشن کردن آ          از روشن کردن آ
تش با سنگ محصور شود. جایگاه های ویژه یا سطوح بدون پوشش گیاهی استفاده و اطراف آ

تش، خاکسترهای اجاق بدون اطمینان از خاموش شدن کامل )به وسیله آب یا       هنگام خاموش کردن آ
مدفون کردن با خاک( رها نشود.

  چمن های اطراف محل سکونت را باید کوتاه کرده ، برگ ها را جمع آوری کرده و سقف خانه را از شاخ و برگ های زائد 
درختان پاکسازی کرد.

    هیزم ها را باید  حداقل در فاصله ۱۰ متری محل سکونت انبار کرد .

ج از محل سکونت )حداقل ۱۰ متر دورتر از      اشیاء، مایعات و محلول های قابل اشتعال را باید  در ظروف فلزی خار
ساختمان و نرده های چوبی( نگهداری کرد.

تش سوزی      تا فاصله ۱۰ متری اطراف خانه ،  نباید درختان چندانی کاشت . این اقدام فضایی برای دفاع در برابر آ
ایجاد می کند. بعد از این فضا نیز شاخ و برگ ها و چوب های خشک را باید  جمع آوری کرد.

یع  تش در اطراف محل سکونت کاشته شوند تا مانع از گسترش سر     بهتر است درختان و گیاهان مقاوم به آ
تش، درخت همیشه بهار و …(  درختان دارای چوب مقاوم، کاج مقاوم به آ

ً
تش سوزی شوند. )مثال آ

تش نشانی باشد.     باید  منابع آب مانند استخر معمولی شنا و چاه آب در دسترس مأموران آ
یق مانند سنگ ، آجر و فلز در ساخت محل سکونت استفاده شود. حتی االمکان مصالح      از مصالح مقاوم به حر

تش سوزی دارند. ین مقاومت را در برابر آ یرا کمتر چوبی به کار گرفته نشود ز
یچه های خارجی و سوراخ های موجود در ساختمان محل سکونت باید با صفحات فلزی توردار شش      تمام در

تش شوند. میلی متری پوشانده شوند تا مانع از پراکنده شدن جرقه آ
یق استفاده شود. این اقدام مانع از انتقال      از پنجره های چند الیه ، شیشه های ایمنی یا پشت پنجره ای ضد حر

گرما توسط پنجره های بزرگ خواهد شد.
یب حفاظت پنجره ها استفاده شود. یق به منظور افزایش ضر     از پرده های مقاوم به حر

    دودکش ها ، بخاری هیزمی و تمام سیستم های گرمایی خانه سالیانه توسط فردی کارشناس تمیز و
 بررسی شوند.

    دودکش ها عایق کاری شده و باید حداقل یک متر از سقف باالتر باشند.
   زوائد اطراف یا برفراز دودکش ها برداشته شوند.

تش ایجاد شده، اطمینان حاصل کنید.     هنگام حضور در طبیعت، می بایست از خاموش شدن آ


