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  فصل اول

  "نظريه شناخت حريق "  

  

مي   روزانه شايد ما چندين بار از آتش جهت گرم كردن ، پخت و پز و حتي جهت پيشبرد اهداف اقتصادي استفاده

آتش يعني : تعريف علم شيمي از آتش اينگونه است . علمي آتش را تعريف كنيم  نمائيم ولي نمي توانيم بصورت

ولي اكسيد شدن . اكسيد شدن مواد يعني هر ماده اي كه با اكسيژن هوا تركيب شود گويند آن ماده سوخته است

  :خود نيز بر دو نوع است 

  اكسيد شدن سريع  -2اكسيد شدن كند     -1

دت زمان طوالني اتفاق مي افتد كه ماده با اكسيژن تركيب مي شود كه بدون شعله و در م: اكسيد شدن كند  - الف

  حرارت است مانند رنگ زدن آهن 

در مدت زمان بسيار كوتاهي اتفاق مي افتد كه يك ماده سريع با اكسيژن تركيب مي شود  :اكسيد شدن سريع -ب

  )آتش  (وطي آن مقدار زيادي انرژي بصورت نور و گرما آزاد مي شود 

و برخي مواد ديرتر اكسيد ) مي سوزند ( شايد اين سؤال پيش آمده باشد كه چرا برخي مواد زود اكسيد مي شوند 

تعال تبديل شوند بوسيله شقابل ا) گازها ( مي شوند ؟ الزم به ذكر است كه مواد سوختني ابتدا بايد به بخارات 

بستگي به اين دارد كه ) سوختن(پس سرعت اشتعال . شعله ور شوند ) واكنش اكسايش ( تركيب شدن با اكسيژن 

. مواد در چه مدت زماني به بخار تبديل مي شوند هر چه زمان كمتري صرف شود سريعتر شعله ور مي گردند 

پس در كوتاهترين زمان ) مانند گازهاي فابل اشتعال(ستند برخي مواد در حالت و دماي طبيعي بصورت بخار ه

مانند مايعات قابل ( برخي مواد نياز به مقدار زمان كمي دارند تا به بخار تبديل شوند . ممكن شعله ور مي گردند 

به بخار تا ) مثل جامدات(كه در زمان كوتاهي شعله ور مي گردند و برخي مواد نياز به زمان طوالني دارند ) اشتعال 

  . تبديل شوند در نتيجه در زمان طوالني تري شعله ور مي گردند 
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 : براي توليد آتش به چه چيزهايي نيازمنديم �

 

  .اين ماده ميتواند جزء گروه جامدات ، مايعات و يا گازها باشد :  ماده سوختني -1

 .هوا را تشكيل مي دهد و در طبيعت به فراواني يافت مي شود %  21كه :  اكسيژن -2

به فراواني در محيط اطراف ما يافت مي شوند پس  2و  1اگر دقت كرده باشيم عوامل شماره :  حرارت -3

وجود دارد و اكسيژن نيز ) مواد سوختني ( بطور مثال در طبيعت درخت . چرا واكنشي انجام نمي گيرد 

آتش حرارت مي  پس چرا درختان شعله ور نمي گردند نكته اينجاست كه مهمترين عامل ايجاد. همچنين 

اينطور . يعني اينكه بسياري از مواد سوختني در كنار اكسيژن نياز به حرارت دارند تا شعله ور شوند . باشد 

حرارت نياز داريم  -3اكسيژن و  -2ماده سوختني  -1نتيجه  گيري مي نمائيم كه براي توليد آتش حتما به 

. 

پذير ميباشند بسياري از مواد كه مي سوزند و ماهيت خود را از  تقريبا تمام مواد در برابر آتش آسيب:  نكته    

در دماي بسيار باال حداقل اينكه شكل ) آجرنسوز ( دست مي دهند و برخي مواد كه در برابر حرارت مقاوم هستند 

 .و فرم اوليه خود را از دست مي دهند 

 

  

  محصوالت نهايي آتش كدامند �

اكسيد كربن ، گاز دي اكسيد گوگرد ، گاز متان ، بخار آب ، خاكستر ، دوده و گازهاي سمي منواكسيد كربن ، دي 

..... 
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 :مواد در چه درجه حرارتي شعله ور مي گردند  �

درجه احتراق مقدار دمايي است كه به جسم ميدهيم تا جسم . هر ماده اي درجه حرارت مخصوص به خود  دارد 

گرديد گاز سمي منواكسيد كربن و گاز سمي دي اكسيدكربن چون در محصوالت نهايي آتش عنوان .شعله ور شود 

  .براي سالمتي افراد مضر بوده و بسيار خطرناك مي باشد 

  گاز سمي منواكسيدكربن  - 1

متـأسفانه ساالنه تعداد بسيار زيادي از افراد  در اقصي نقاط دنيا به كام مرگ فرو ميبرد شايان ذكر است مرگ 

  .مي گويند »  مرگ خاموش« بوسيله گاز منواكسيدكربن را 

  شايد اين سؤال پيش آيد كه اين گاز چگونه باعث مرگ مي شود؟

ن حمل و نقل اكسيژن و دي اكسيدكربن و تبادل آنها مي باشد يكي از اجزاء خون گلبول قرمز مي باشد كه وظيفه آ

هموگلوبين در كيسه هاي هوايي ريه با اكسيژن تركيب . خود گلبول هاي قرمز از هموگلوبين تشكيل يافته است . 

شده و آنها را براي مصرف سلولها به داخل بافتها مي برد و بالعكس دي اكسيدكربن پس گرفته  به كسيهاي هوايي 

حال اگر در محيطي منواكسيدكربن و اكسيژن وجود داشته باشد وآنها وارد ريه ها شود هموگلوبين . ريه مي آورد 

در اين صورت ديگر به بافتها اكسيژن نمي رسد و . برابر بيشتر تمايل دارد كه با منواكسيد تركيب شود  300تا  250

سلولها دچار كمبود اكسيژن گشته و به تدريج بافتها و در نتيجه . فقط منواكسيد است كه در خون حمل مي گردد 

  .اندامها از بين مي روند 

دقيقه اكسيژن نرسد مغز از  6الي  4اگر به مغز . آسيب پذيرترين عضو نسبت به كمبود اكسيژن مغز مي باشد : نكته 

  .كار مي افتد 

  گاز دي اكسيد كربن چقدر خطرناك مي باشد �

نواكسيد كربن خطرناك نيست ولي اگر نسبت آن در يك محيط باال رود در محيط دي اكسيدكربن به اندازه م

  .جايگزين اكسيژن ميگردد و فردي كه در محيط قرار دارد با كمبود اكسيژن مواجه مي گردد 
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توجه داشته باشيم كه گاز منواكسيد وارد خون مي گردد و با هموگلوبين تركيب ميشود و بسيار خطرناكتر از : نكته 

  .از دي اكسيد مي باشد گ

  محيطي كه دچار آتش سوزي گرديده است چه خطراتي براي افراد در پي دارد �

مهمترين خطر ، خطر سوختگي مي باشد كه بافتهاي بدن را از بين مي برد و اگر شديد باشد حتي ميتواند  �

  . باعث مرگ گردد 

او را .. گاز منواكسيد ، دي اكسيد و  فردي كه در محيط بسته گرفتار آتش سوزي احتمال گاز گرفتگي با �

  .تهديد مي نمايد 

  .چون آتش اكسيژن محيط را مصرف مي نمايد فردي كه گرفتار شده با كمبود اكسيژن مواجه مي گردد  �

لق ناشي از سوختن اجسام مي باشد كه در فضا پراكنده شده اند كه مي عدر نهايت خطر وجود ذرات م �

ه كه هم حجم ريه را كمتر مي نمايد و هم باعث عفونت دستگاه تنفسي مي توانند در ريه ها انباشته شد

  .شود 

به محيط باز % 17مي باشد كه طي عمل دم وارد ريه ها شده و پس از مصرف در ريه ها  %  21نكته ميزان اكسيژن 

اشد براي انسان ب% 17اكسيژن مي باشد حال اگر محيط كمتر از %  17يعني بازدم انسان حاوي . گردانيده ميشود 

  .مضر است 

حال كه آتش و خطرات آنرا شناختيم بايد بتوانيم با آتش مبارزه نمائيم ، ولي چگونه بايد اين عمل را  �

 انجام داد ؟  

اين به اشتباه در ذهن عموم افراد رواج پيدا كرده است كه هر آتشي را ميتوان با آب خاموش نمود ولي چون ماده 

  . سوختني ما متغيير ميباشد لذا طريقه اطفائي نيز نسبت به ماده سوختنيمان تغيير مي نمايد 

و مواد اطفائي آن نسبت به آتش  يعني اينكه وقتي جنس ماده سوختني ما به طور مثال چوب است روشن اطفاء آن

حرارت بوجود مي آيد  - 3مواد سوختني  - 2اكسيژن   -1چون آتش از سه عامل . سوزي بنزين متفاوت مي باشد 
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مثلث متساوي االضالع معروفي را تشكيل مي دهيم و هر يك از اضالع آنرا بنام يكي از عوامل تشكيل دهنده آتش 

  .ثلث آتش مي گويند كه به آن م. نامگذاري مي نمائيم 

 اكسيژن                       حرارت                                                                                    

                                     مواد سوختني                                                                                           

                       

  . حال يك قانون براي مبارزه با آتش وجود دارد و آن اصول كلي مبارزه با آتش است 

  

 ل كلي مبارزه با آتش چه مي گويد اصو �

بيان ميكند كه ماده سوختني هر چيزي كه ميخواهد باشد هر گاه با هر وسيله ممكن ، يكي از اضالع مثلث آتش را 

چون سه ضلع داريم پس سه حالت پيش مي . از بين ببريم مثلث ناقص گرديده و در نتيجه آتش خاموش مي شود 

  : آيد 

  : از بين بردن ضلع اكسيژن يا خفه كردن -1

بوسيله يك سطل شن ، پتوي خيس و يا كپسولهاي آتش نشاني انجام شود يعني ما وقتي روي  اين عمل مي تواند

آتش شن مي ريزيم و يا پودر مي پاشيم و يا پتوي خيس مي اندازيم اين عمل از رسيدن اكسيژن به آتش جلوگيري 

  .نموده و باعث خفه شدن آتش در نهايت خاموش شدن آتش مي گردد 

                                         

 مواد سوختني                       حرارت                      

                                       

  اكسيژن                                
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تقليل يابد معموال آتش خاموش مي گردد به جز % 15به %  21در بسياري از حريقها اكسيژن محيط اگر از: نكته 

  .تقليل پيدا نمايد تا مهار شود % 6الي % 8حريق جامدات كه اكسيژن محيط بايد حتما به 

  : از بين بردن ضلع حرارت يا سرد كردن آتش -2

ميشود يعني با ريختن آب يا هر ماده خنك كننده ديگري باعث . اين عمل معموال بوسيله آب انجام مي گردد 

                                 و آتش خاموش ميشود . اقص گرديد حرارت آتش گرفته شود در نتيجه ضلع حرارت از بين رفته مثلث آتش ن

                                       

  مواد سوختني                           حرارت                       

                           

  اكسيژن                                        

  : از بين بردن ضلع مواد سوختني يا جدا سازي آتش -3

يعني اينكه گاهي اوقات بداليل مختلفي از قبيل . اين عمل معموال بوسيله افراد آتش نشان صورت مي پذيرد 

  ..دم وجود مواد اطفائي مناسب و ازهاي سمي بسيار خطرناك و يا عحرارت بسيار باالي آتش ، آوار ، وجود گ

  

آتش را خاموش كرد به همين دليل عمل جدا سازي انجام مي دهند يعني اينكه هر نوع  شعلهنمي توان مستقيما 

ماده سوختني را كه در اطراف كانون حريق وجود دارد از آن دور نموده و از سرايت آتش به آن جلوگيري مي 

  .نمايند 

                                                   

 مواد سوختني                   حرارت                       

  

  اكسيژن                                  
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. عمل فوق را انجام دهيم آتش خاموش مي گردد  3پس نتيجه گيري مي نمائيم هر گاه در مواجهه با آتش يكي از 

آتش سوزي ها به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود كه در ادامه بحث . باشد اما چون مواد سوختني ما متغيير مي 

از آتش سوزي ها استفاده از كدام روشي براي  يكانواع آتش سوزي را ذكر مي نمائيم و بيان مي كنيم كه در كدام

  .اطفاء مناسبتر مي باشد 

  

   )حريق جامدات(ا گروه اول آتش سوزي ه �

حريقها مي باشد علت آن هم اين است كه بيشتر موادي كه محيط زندگي ما را حريق جامدات فراوانترين نوع 

جامدات اكثريت تركيبات كربني دارند و موقع سوختن گازهاي سمي توليد مي . تشكيل مي دهند جامدات هستند 

نطور هما. باشد ) درون سوز ( حريق جامدات ممكن است شعله داشته باشد و يا ممكن است گدازه اي . نمايند 

كه قبال ذكر شد جامدات در هنگام سوختن نسبت به گروه هاي ديگر حرقها بيشترين گازهاي سمي علي 

  : توليد مي نمايند ولي ما از كجا بفهميم كه حريق ما جزء حريق جامدات است  coالخصوص 

  :جامدات را اينگونه تعريف مي نمائيم  •

بقايايي بنام خاكستر به جاي مي گذارند را جزء گروه اجسامي كه شكل خاصي دارند پس از سوختن از خود 

  ... پالستيك و  ،جامدات دسته بندي مي نمائيم مانند چوب ، كاغذ

عالوه بر اينكه حريق جامدات فراوانترين نوع حريق هاست طريقه اطفاء آنان نيز نسبت به گروهاي ديگر  •

تنها نكته اي كه در حريق جامدات بايد مد نظر داشته باشيم اين است كه . نسبتا سهل و آسانتر است 

ي بسته اتفاق بيافتد جامدات درون سوز يا گدازه اي سوز هستند و همچنين اگر حريق جامدات در محيطها

بيشتري توليد  co2و  coبايد توجه كافي داشته باشيم كه به علت كمبود اكسيژن در محل گازهاي سمي 

  . مي گردد 

  :در مواجهه با حريق جامدات از چه روشي و يا چه وسيله اي بايد استفاده نمائيم  •
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اين بدان معني نيست كه با . مي باشد براي حريق جامدات بهترين روشي اطفائي استفاده از روش سرد كردن 

روشهاي ديگر كه قبال ذكر شده نمي توان حريق جامدات را خاموش كرد بلكه همانطور كه ذكر شده بهترين 

  .روشي براي اطفاء روش سرد كردن مي باشد 

ا به دليل ممكن است فردي بخواهد از روش خفه كردن عمل اطفاء را انجام دهد اما شايان ذكر است كه جامدات ر

درون سوز بودن هميشه نمي توان از روش خفه كردن مهار كرد فقط مي توان شعله آنرا از بين برد ولي پس از 

خاموش كردن تنه درختان بوسيله خاموش : بطور مثال . مدت زمان كوتاهي دوباره حريق شعله ور خواهد شد 

اي جلوگيري از شعله ور شدن مجددا بايد كار ناقصي است پس از خاموش شدن شعله بر( كننده هاي پودري 

از روش جداسازي مهم در شرايط خاصي كه بعدا ذكر خواهد شد  مي توان براي اطفاء ) حتما از آب استفاده شود 

  .حريق جامدات استفاده نمود 

آيا به جز آب ولي چرا از آب استفاده مي نمائيم . و اما بهترين وسيله براي اطفاء جامدات استفاده از آب مي باشد 

آب قدرت خنك كنندگي فوق العاده اي دارد و آن هم به  - 1وسيله ديگري وجود ندارد ؟ در جواب بايد گفت كه 

  . دليل ظرفيت گرمايي ويژه آب است 

  

  .مايع و گاز يافت مي شود  - جامد   ب -آب تنها ماده است كه در طبيعت بر سه حالت الف :جهت اطالع 

ديگري چون ارزان بود آب ، در دسترس بودن آب نيز مي توان اشاره نمود و اما يكي ويژگي همچنين به داليل 

همانگونه كه قبال . هاي مهم آب قدرت نفوذ پذيري آب است كه كار اطفاء حريق را بسيار سهل و آسان مي نمايد 

گرماي داخل آنان را گرفته گفته شده جامدات درون سوز با گدازه اي سوز هستند پس آب با نفوذ به داخل اجسام 

  .و درون ماده را نيز خنك مي نمايد 

  ؟ آيا همه حريق جامدات را فقط بايد با آب خاموش مي كنيم •

در جواب بايد گفت خير ، در بعضي از موارد مانند كتابخانه هايي كه نسخه هاي خطي گرانقيمت و ارزشمندي 

 فاده كرد و يا داروخانه ها اگر دچار آتش سوزي شونددارند اگر دچار آتش سوزي شوند نمي توان از آب است
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همچنين گالري هاي نقاشي ، خطاطي ، و يا نمايشگاه هاي فرشهاي با ارزشي اگر . نمي توان از آب استفاده نمود  

با . طعمه حريق شوند به خاطر اين كه خسارتي كه آب وارد مي نمايد بيشتر از خسارت آتش سوزي مي باشد 

  .نوع حريق جامدات است از استفاده آب صرف نظر مي نمائيم وجود اينكه 

  ؟ آيا آب معايب ديگري هم در شغل آتش نشاني و در محل اطفاء حريق دارد •

آب بعلت سنگين بودن كه هر متر مكعب آب تقريبا يك تن وزن دارد باعث مي شود آتش نشاني متحمل  –بله 

  . هزينه هاي زيادي گردد 

  

  .برق گرفتگي افراد مي شود  رسانا بودن آب باعث �

همچنين آب با برخي مواد واكنش هاي شيميايي خطرناكي دهد مانند واكنش شيميايي آب با  �

 يت بكار

 Ca(OH)2 C2h2+              Caco2+H2o +حرارت    

 

  .همانطور كه مشاهده گرديد آب در واكنشي با كاربيت توليد گاز انفجاري استيلن مي نمايد 

  .ليتر استيلن توليد مي نمايد  300طور معمول يك كيلو گرم كاربيت در واكنش با آب حدود  به: نكته 

ولي با وجود معايبي كه آب دارد از هم هيچ ماده ديگري بهتر از آب نمي توان يافت كه بشود با آن حريق جامدات 

ب در هنگان آتش سوزي دارد ميتوان را مهار كرد با رعايت احتياط و دانستن اين معايب و خطراتي كه استفاده از آ

  . از آب براي مهار آتش استفاده نمود 

          فراوانترين و آسانترين حريقاز روش سرد كردن استفاده مي شود          بهترين وسيله اطفائي آب است      
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  .سوختن همزمان ابرو پشم در مجاورت همديگر توليد گاز بسيار سمي و خطرناك سيانور مي نمايد :  نكته

برخي جامدات براي شعله ور شدن نياز به حرارت ندارند و خودشان حرارت الزم را در شرايط خاصي از : نكته

... تازه ، يونجه مرطوب ، ذغال و محيط جذب مي نمايند و شعله ور مي شوند مانند روغن كبد ماهي ، بادام زميني 

  . كه به آنها مواد خودسوز گويند 

  

  ) حريق مايعات قابل اشتعال(گروه دوم  �

حريق مايعات سخترين و مشكلترين نوع . داري مي شوند هشكل مشخصي ندارند و درون ظرف نگ مايعات

قابل اشتعال مايعات نفتي و يا مشتقات نفتي اكثر مايعات . حريقها مي باشد كه بعدا به علت آن اشاره خواهيم نمود 

تمام حريقهاي مايعات شعله . اكثر مايعات نفتي موقع سوختن دود سياه رنگ و سمي توليد مي نمايند . مي باشد 

يعني اينكه حجم مايع كه روي هم . خصوصيت حريق مايعات سطحي سوز بودن آن مي باشد . دار مي باشند 

هر چه سطح مايع قابل اشتعال ما بيشتر باشد ميزان شعله و حرارت آن نيز به . باشد  انباشته شده است هالك نمي

  .نسبت بيشتر خواهد بود 

  . سوختن مايعات نسبت مستقيم با سطح مايع دارد :  نكته

  

بنابراين نكته بيار مهمي كه در حريق ابيات بايد رعايت شود اين است كه به هيچ عنوان نبايد عملي انجام داد كه 

  .مايع قابل اشتعال از ظرف بيرون ريخته و جوئي از آتش ايجاد نمود يعني اينكه سطح مايع را افزايش داد 
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داشتيم ولي وسيله اطفائي مناسبي در دسترسي نبود اگر ما در محيطي قرار گرفتيم كه حريق نوع مايعات : نكته 

  .مهمترين عمل اين است كه از دستكاري آتش خودداري نمائيم و آتش را در حال خود رها كنيم 

  مايعات كند اشتعال  –مايعات سريع الشتعال    ب  –الف : مايعات از لحاظ اشتعال 

  ..نام برد ... ينر ، استون و از مايعات سريع الشتعال مي توان به بنزين ، الكل ، ت

  .اشاره نمود ... تعال نيز ميتوان به نفت ، روغن ، گازوئيل ، قير و شند اكاز مايعات 

ديگر در مورد حريق مايعات اين است كه همانطور كه قبال اشاره كرده بوديم هر ماده اي كه مي خواهد  :نكته 

شعله ور شود ابتدا بايد به بخارات قابل اشتعال تبديل شود حال هر چه ماده سريعتر به بخار تبديل سريعتر شعله 

به مايعات سريع الشتعال مايعات فرار . گردد ور مي گردد و هر چه ديرتر به بخار تبديل شود ديرتر شعله ور مي 

چون آنقدر ميل اين مايعات براي تبديل شدن به بخار زياد است كه در دماي معمولي مي توانند به . نيز مي گويند 

  .حالت گاز يا بخار تبديل شوند 

  

  :مايعات از لحاظ حل شدن در آب 

  .ود مي باشد مانند الكل ها مايعاتي كه در آب  حل ميشوند كه تعدادشان محد  -الف 

  ....مايعاتي كه در آب حل نمي شوند كه تعدادشان زياد است ، نفت ، قير ، تينر ، و  –ب 

  آيا ميتوان حريق مايعات را با آب خاموش نمود ؟ •

فقط مايعاتي كه در آب حل مي شوند مانند الكل ها با آب خاموش مي شوند ولي آن هم احتياج به مهارت و 

ولي ساير مايعات را نمي توان بوسيله آب اطفاء . خاصي دارد كه بايد قبال اين مورد تمرين شده باشد تخصص 

نمود زيرا آب از تمام مايعات قابل اشتعال معروف به جز قير سنگين تر مي باشد و در صورتي كه براي مهار از آب 

لبريز شده و در خارج از ظرف جاري مي گردد  آب در انتهاي طرف قرار گرفته و مايع قابل اشتعال. استفاده شود 

 و اين همان نكته بسيار مهمي است كه بايد رعايت شود
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  . يعني اينكه از افزايش سطح مايعات قابل اشتعال جدا بايد خودداري شود  

  

فقط در آتش سوزي مايعات قابل اشتعال در يك مورد مي توان از آب كمك گرفت آنهم وقتي است كه ظروف 

در درون آتش قرار گرفته و فشار داخلي آن باال ) مثل بشكه بنزين ( محتوي مايعات قابل اشتعال بصورت در بسته 

پري روي ظروف پاشيد تا از فشار داخل رفته ، جهت جلوگيري از انفجار ظرف مي توان آب را به صورت اس

  .ظرف بكاهد و در نهايت انفجار را به تأخير بياندازد 

خطر انفجار در ظروف در بسته محتوي مايعات قابل اشتعال كه در معرض حرارت قرار گرفته اند در ظرفي  :نكته 

  . بيشتر است كه خالي تر است 

  

در ظرفي كه خالي . هستند » گازها يا بخارات « ) به جز مواد منفجره ( علت آن هم اين است كه علت انفجار ها 

به ظرفي كه گاز يا  تر است فضا براي گاز بيشتر بود و گاز و يا بخار بيشتري توليد مي گردد و در نتيجه نسبت

 .بخار كمتري دارد سريعتر انفجار مي نمايد 
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  در مواجهه با حريق مايعات از چه روشي و با كمك چه وسيله اي حريق را مهار كنيم ؟ •

مقدار  -2مقدار مايع قابل اشتعال كه شعله ور شده كم است  - 1: پيش مي آيد حالت ودر مورد حريق مايعات د

مايع كه شعله ور شده زياد است شايد اين سؤال پيش بيايد كه ما به چه مقدار مايع كم مي گوئيم و به چه مقدار 

ت كم وسعت و پيش متر مربع باشند جزء حريق مايعا 3معموال وسعت حريق مايعاتي كه زير . مايع زياد مي گوئيم 

 .متر مربع باشند حريق مايعات با وسعت زياد دسته بندي مي گردند  3از 

  

اگر حريق مايعات در وسعت كم باشد از روش خفه كردن بوسيله خاموش كننده ي پودري استفاده مي  :نكته 

 .ليتري بنزين  4نمائيم مانند حريق 

  

حريق را  يا مكانيكي وش خفه كردن بوسيله كفهاي شيميايياگر حريق مايعات در وسعت زياد باشد از ر :نكته 

 .مهار مي نمائيم مانند حريق تانكر حمل بنزين 

  

كفهايي كه براي مهار حريق مايعات در نظر گرفته مي شوند بايد مطابق با نوع حريق باشند بطور مثال كفي  :نكته 

  .ل مناسب نمي باشد كه براي اطفاء حريق نفت استفاده مي شود براي مهار حريق الك
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   ) حريق گازهاي قابل اشتعال( گروه سوم  �

گازها به موادي اطالق مي گردد كه شكل خاصي ندارند و ملكولهايشان تمايل دارند در دورترين نقطه از يكديگر 

شايان . نمايند قرار گيرند و گازهاي قابل اشتعال با كمترين دما شعله ور مي شوند و در حجم زياد ايجاد انفجار مي 

ذكر است تمام گازها خطرناك مي باشند حتي هواي فشرده داخل سيلندرها ، اگر در معرض حرارت قرار گيرند 

  .باعث مي شود فشار داخلي آنها باال رفته و سيلندر را منفجر مي نمايند 

  ؟ گازهاي مصرفي ما كدامند •

كه از )  - 42(و پروپان با نقطه جوش )  - %5( گاز مايع تركيبي است از گازها بوتان با نقطه جوشي :  گاز مايع -1

گازهاي بوتان و پروپان در درجه حرارت . مشتقات نفت مي باشند و در برجهاي تقطير پااليشگاه بدست مي آيند 

 5/1مايع بي رنگ مي باشد و وزنش تقريبا گاز . و فشار معمولي و بدون برودت و فشار به مايع تبديل مي گردند 

همچنين در . داشته باشد در قسمت كف محيط قرار مي گيرد  نشت برابر وزن هوا مي باشد يعني اگر در محيطي

مقايسه با وزن آب حدودا نصف آب وزن دارد و بارها مشاهده شده است كه بعلت سنگيني گاز نشت شده در 

  . كانالها و گودالها و چالها به مقادير زيادي ذخيره شده است 

از حد احتراق باشد، % 10و % 1ن تر يا باالتر از تقريبا اين گاز در مجاورت هوا ، اگر در محدوده اي پائي:  نكته

  .مشتعل مي شود 

گاز بوتان و پروپان در صورت نشت جاي هوا را اشتعال نموده و اكسيژن تنفسي را كاهش مي دهد و در :  نكته

  . نتيجه مي تواند باعث خفگي گردد 

و گاز متان با نقطه )  -5/88(ه جوش گاز طبيعي يا شهري تركيبي از گازهاي اتان با نقط:  گاز طبيعي -2

گاز شهري منشا آلي دارد و در جاهايي كه نفت يافت مي گردد مي توان گاز شهري را ) -0/162(جوش 

وزنش از هوا سبكتر بوده و در نتيجه در . بي رنگ ، بي بو ، بدون مزه مي باشد . نيز استخراج نمود 

 .صورت نشت در قسمت سقف محيط قرار مي گيرد 
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از حد احتراق باشد % 15الي % 5اين گاز در مجاورت هوا ، اگر محدوده اي پائينتر و يا باالتر از تقريبا :  كتهن

  .مشتعل مي شود 

  .كه يك شناساگر است به آن مي افزايند » مركپتان « براي بودار نمودن گاز شهري ماده اي بنام :  نكته

ران ناپذيري بوجود مي آيد و خطرناكترين نوع آتش سوزي ها بعلت انفجار ناشي از سوختن گازها خسارتهاي جب

آتش سوزي گازهاي قابل اشتعال مي باشد كه متأسفانه بيشترين تلفات جاني در بحث آتش سوزي گازها مي باشد 

بعلت اينكه پس از نشت ، اين گازها خود را در مدت زمان كوتاهي به منابع آتش رسانده و باعث بوجود آمدن 

  . مي گردد انفجارات

  

  گاز مصرفي خودروها چه نوع گازي است ؟: سؤال 

  CNG    2 - LPG -1: گاز مصرفي خودروها بر دو نوع است 

بار  200همان گاز شهري و يا طبيعي مي باشد كه توسط پمپهاي بسيار قوي و با  فشار زياد  حدود   CNGكه 

  .جهت مصرف خودروها داخل سيلندرها شارژ مي گردند 

  

يعني اينكه . و بخار آب مي نمايد  CO2فقط توليد گاز  بدون دوده كه و زرد يعني شعله تميز –شعله آبي : نكته 

 .اكسيژن به ميزان كافي وجود دارد و سوختن بصورت كامل انجام مي پذيرد 

    

اگر مقدار اكسيژني كه . نيز توليد مي گردد   COو بخار آب مقداري    CO2در سوختن ناقص عالوه بر :  نكته

در دسترس بطور مثال متان قرار ميگيرد باز هم كمتر باشد مقداري دوده هم به عنوان فرا دوده فرعي آتش بوجود 

  .مي آيد 

                                                     + CH4 + o2                 co2 + H2o + coدوده    
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دوده نوعي كربن است كه به صورت گرد فرعي به هنگام سوختن ناقص سوخته و يا تجزيه گرمايي گاز : نكته 

  .استفاده مي شود .... طبيعي و كف خام توليد مي شود كه از دوده جهت رنگ يا جوهر خودكار و الستيك سازي 

  : حوادث گازها •

گاز در محيط  -2گاز در محيط منتشر شده و آتش گرفته  – 1: حوادث گازها معموال به صورت اتفاق مي افتد 

  ) خطر (منتشر شده و آتش نگرفته 

 ؟ براي هر كدام چه اقداماتي صورت مي پذيرد •

وقتي كه در . مرحله اي است كه خطر تقريبا رفع شدهاست :  گاز در محيط منتشر شده و آتش گرفته –الف 

چنين شرايطي قرار مي گيريم ابتدا محل نشت گاز را بررسي مي نمائيم اگر نشت بوسيله گاز مايع بود بدون 

خاموش كردن شعله ، شير گاز را مي بنديم و شعله خود به خود خاموش مي گردد آنگاه آتش سوزي هاي ثانويه 

شايان ذكر . نشت گاز بوجود آمده كه معموال از گروه جامدات مي باشد را با آب خاموش مي نمائيم كه بر اثر 

است در صورتيكه شير سليندر مايع بر اثر حرارت خراب شده باشد به هيچ عنوان شعله را خاموش نمي نمائيم و 

نتقال مي دهيم اگر خواستيم شعله را ا... حياط تراس و يا  –سيلندر را با شعله به يك محيط باز مانند پشت بام 

اگر نخواستيم مي توانيم شعله را روشن باقي بگذاريم تا گازها مصرف . خاموش كنيم گاز در محيط پراكنده شود 

شوند اما اگر روش دوم را مي خواهيم انجام بدهيم حتما شعله بايد آزاد باشد يعني طوري قرار نگيرد كه شعله به 

  .د كند و دوباره به طرف سليندر حرارت و گرما وارد نمايد ديوار يا زمين برخور

ابتدا سريعا شير اصلي گاز را قطع مي نمائيم كه با . و اگر گاز نشتي از گاز شهري باشد كار ما بسيار آسانتر است 

د اين عمل شعله ناشي از سوختن گاز خاموش مي شود و سپس مي توان حريقهاي ثانويه كه بر اثر نشت گاز بوجو

  .آمده است را خاموش نمود 
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به هيچ عنوان در آتش سوزي گازهاي قابل اشتعال شعله را خاموش نمي نمائيم زيرا باعث نشت گاز در : نكته 

را مي ... حتما حتما بايد شير سيلندر ، مخزن و . محيط شده و خطرات بسيار ناگواري را همراه خواهد داشت 

  .بنديم 

يلندر ها نگهداري مي نمايند ولي گاز شهري را نمي توان در درون سيلندر نگهداري گازهاي مايع را در س: نكته 

     CNGمگر در شرايط خاصي مانند . نمود 

  :گاز در محيط منتشر شده و آتش گرفته  -ب

همانطور كه قبال نيز اشاره شد مرحله بسيار خطرناك و طاقت فرسايي است كوچكترين بي احتياطي صدمات 

ي بوجود خواهد آمد و پرسنل عمليات كننده اداره آتش نشاني بايد با در نظر گرفتن تمام نكات ايمني جبران ناپذير

  مراحل ذيل را به ترتيب انجام دهند ؟

  . قطع شير اصلي گاز و قطع كنتور برق خارج از محيط آلوده  -1

 .پوشيدن لباس و كفش مناسب براي ورود به محيط آلوده  -2

ريشمي ، پالستيكي ، بعلت بوجود آوردن الكتريسيته ساكن و توليد جرقه ممنوع مي باشد لباسهاي پشمي ، اب: نكته 

  .و در صورت ناچار بايد لباسها خيس شوند . 

  .براي ورود حتما بايد از دستگاه حفاظت تنفسي استفاده نمود  -3

داخلي در فرد بوجود مي اگر از دستگاه استفاده نشود گاز وارد ريه ها شده و در صورت انفجار، سوختگي : نكته 

آيد و افرادي كه دچار سوختگي داخلي شوند حتما دچار مرگ خواهند شد مگر اينكه سوختگي داخلي بسيار 

  .خفيف باشد كه با دارو درمان شود 

  .ت استفاده شود سي ورود از حداقل نفرات كه يك نفرابرا -4

 .يد قرار گرفته باشد دو رشته لوله كشيده شده و آماده عمليات بيرون محيط آلوده با -5

 .باز كردن درب ورودي با احتياط كامل انجام شود و بهتر است چهار چوب درب را با آب خيس نمائيم  -6
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 .پودري داخل محيط را پودر پاشي مي نمائيم  kg 12پس از باز كردن درب بوسيله خاموش كننده  -7

  .و از انفجار احتمالي جلوگيري مي نمايد  پودر باعث شكستن واكنش هاي بين زنجيره اي سوختن مي گردد: نكته 

پس از ورود به محيط آلوده در صورتي كه المپها و منابع روشنايي خاموش است از روشن كردن  -8

خودداري مي نمائيم و اگر روشن است از خاموش كردن آنها پرهيز مي كنيم و در صورتيكه خواستيم از 

ط آلوده روشن كرده و در داخل محيط از خاموش كردن آن چراغ قوه استفاده كنيم چراغ قوه را بيرون محي

  .خودداري مي نمائيم 

و بوسيله دستكش باز مي  تمامي مجراهاي خروج گاز ار جمله در و پنجره ها را با رعايت احتياط كامل -9

 نمائيم 

در قسمت باال با توجه به نوع گاز نشتي كه شهري است يا مايع با توليد باد بوسيله دستمال يا حوله خيس  -10

  .و پائين محيط گاز را از محيط خارج مي نمائيم 

فقط . هيچ وقت شعله را خاموش نمي نمائيم ) هر نوع گازي كه مشتعل شده ( به طور كلي در حريق گازها : نكته 

  .شعله را خاموش مي كنيم ... با بستن شير مخزن ، سيلندر و 

  

  ) )برق ( حريق جريان الكتريسيته (گروه چهارم  �

البته حريق الكتريكي مطلق وجود ندارد يعني اينكه حتما بايد در كنار جريان الكتريسيته مواد قابل اشتعال هم وجود 

  :آتش سوزي برق به دو دليل مي تواند رخ دهد . داشته باشد تا آتش سوزي رخ دهد 

  اغلب در اثر اتصال و يا برخورد و جريان فاز و نول  -1

 د وسيله الكتريكي در اثر گرم شدن بيش از ح -2
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اغلب آتش سوزيهايي كه مي توان علت آن را برق ناميد بر اثر برخورد دو رشته سيم فاز و نول اتفاق مي افتد كه 

در اين صورت در يك لحظه درجه حرارت باال رفته و با ايجاد جرقه و با پرتاب آن به اطراف مي تواند مواد قابل 

  .اشتعال اطراف را شعله ور سازد 

بطور مثال اتو برقي و يا سماور برقي . ا دليل ديگر آن عبور جريان برق از مقاومتها است و توليد گرما مي نمايد و ي

 .  

حال اگر گرماي ناشي از آن بيش از حد شود يعني وسيله برقي بيش از حد مقرر به جريان برق وصل باشد گرماي 

پس وسايل الكتريكي هم به داليل فوق مستعد . د توليد شده هم مي تواند باعث بوجود آمدن آتش سوزي گرد

 .آتش سوزي هستند 

  

  چه كار كنيم ؟ برق در مواجهه با آتش سوزي •

با برق ولتاژ باال  مسلما اولين اقدام قطع برق مي باشد و خصوصا اگر دستگاه و يا وسيله اي كه طعمه حريق گشته

مي   co2كار مي كند بايد حتما حتما جريان برق قطع شود سپس اقدام به اطفاء حريق بوسيله خاموش كننده گاز 

  .نمائيم 

اگر در آتش سوزي وسايلي كه با ولتاژ باال كار مي كنند برق را قطع نكنيم اطفاء حريق بوسيله مواد اطفائي : نكته 

  .تقريبا غير ممكن مي شود 

 

  

  

براي اطفاء حريق برق مي توان از مواد اطفائي ديگر مانند پودر خشك استفاده نمود اما بدليل خساراتي كه به : نكته 

  .استفاده مي كنيم  co2دستگاه يا اداوات الكتريكي و يا الكترونيكي وارد مي سازد ترجيحا از گاز 
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حريق      جداسازي                        استفاده از روش  استفاده از روش خفه كردن                           

  الكتريسيته 

  قطع برق  )                                       ( CO2خاموش كننده ( 

  

  :طريقه انتقال حرارت  �

و اما چطور وقتي يك محيطي دچار آتش سوزي مي شود اين آتش به ساختماهاي مجاور و يا طبقات باالتر 

  : نموده و آنجا را نيز دچار آتش سوزي مي نمايد حرارت به روشهاي ذيل انتقال مي يابد  سرايت

   :به روش هدايتي  -1

حرارت در يك جسم از جاي گرمتر به جاي سردتر انتقال مي يابد يعني اينكه گرمااز نقطه گرمتر اتم به اتم به نقطه 

از طريق ستونهاي فلزي و تيرهاي آهني سقف از طبقه اي سردتر انتقال مي يابد در آتش سوزي ساختمانها حرارت 

  .به طبقه ديگر منتقل مي شود 

  : روش جابجائي  -2

و . به طبقات باالتر منتقل مي شود .... در اين نوع انتقال گازهاي گرم شده از طريق سرويس پله ها، كانال كولر و 

بعلت سنگين بودن به سمت طبقات پائين تر  در نهايت در آخرين طبقه تجمع پيدا كرده و برعكس هواي سرد

لحظه به لحظه طبقات باالتر گرم شده و احتمال آتش  -1:حركت مي نمايد اين جابجائي هوا باعث مي شود 

بعلت پائين آمدن هواي سرد اكسيژن دار و رسيدن به  -2.سوزي پس از طبقه مذكور در طبقه آخر بيشتر مي شود 

  .ي گرددآتش هر لحظه آتش شعله ور  م
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  :روش تشعشعي  - 3

نور يعني امواج گرمايي وقتي كه نوري از آتش ساتر مي گردد يعني امواج گرمايي در فضا منتشر مي شود اين  

  .امواج گرمايي در مسير حركت خود به اجسام برخورد كرده و باعث گرم شدن آن اجسام مي گردند 

ي ها روش جابجايي مي باشد و كمترين روش انتقال حرارت عمده ترين روش انتقال حرارت در آتش سوز: نكته 

  .مربوط به روش تشعشي مي باشد 
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  فصل دوم

 " شناخت خاموش كننده هاي دستي"

  

  ضرورت استفاده از خاموش كننده ها �

  
  

خاموش كردن آتش سوزي در لحظه هاي اوليه شروع آن جهت جلوگيري از صدمات جاني و خسارات 

مالي اهميت بسزايي دارد؛ در صورتي كه بتوان با وسيله اي مناسب و در هنگام و زمان مقتضي حريق را 

بديهي است كه اهداف فوق كه همانا جلوگيري از صدمات جاني و . اطفاء و از توسعه آن جلوگيري نمود

هايي كه هر  و زيان بدين ترتيب مي توان از خسارات. گردد ل مييخسارات مالي در اثر آتش سوزي است نا

براي اين منظور شركتها و . ساله طبق آمارهاي موجود به اماكن مختلف وارد مي شود جلوگيري نمود

كارخانجات زيادي در اكثر كشورها اقدام به طراحي و ساخت وسايل مبارزه با حريق نموده اند، كه يكي از 

گيرد؛ دستگاههايي كه  رد استفاده قرار مياين دستگاهها، وسايلي است كه به طور خاص براي هدف فوق مو

  اي آتش نشاني نامگذاري شده اند امروزه از آنها خاموش كننده هاي آتش ياد مي شود و در گذشته كپسوله

ثر است و در مؤتجربه ثابت كرده كه توانايي استفاده صحيح اين وسايل و دستگاهها در اطفاي حريق بسيار 

د صحيح آنها را نداشته باشند اغلب با وجود دستگاههاي خاموش كننده صورتي كه افراد توانايي كاربر

به همين جهت در . بسيار، حريق از كنترل خارج شده و خسارات و زيانهاي فراواني را باعث گرديده است

اين جزوه سعي شده است تا حد ممكن  اطالعاتي در مورد انواع خاموش كننده ها و طرز كار با آنها، 

  . ويس و نگهداري آنها ارائه شودكاربرد و سر
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  تعريف خاموش كننده  �

خاموش كنندة دستي به وسيله اي گفته مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي طرح و ساخته شده است و 

ليتر ظرفيت مواد خاموش كن يك نفر به راحتي قادر به حمل و استفاده از آن  14كيلو يا  14با حداكثر 

ن وسايل به روي چرخ ـ ارابه يا خودرو قرار داده مي شود و يا به طور ثابت در اماكن انواع بزرگتر اي. باشد

  .نصب مي گردد

  

  شناخت انواع خاموش كننده هاي دستي

  

  :طبقه بندي ها 

 :از لحاظ مواد اطفايي  �

  

  : خاموش كننده هاي دستي براساس ماده اطفايي محتوي خود به پنج دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از 

  . خاموش كننده هاي محتوي آب، كه بر سه نوع سودا اسيد ـ آب و هوا و آب و گاز مي باشد: الف 

كانيكي كف، كه بر دو نوع خاموش كننده هاي كف شيميايي و كف م محتويخاموش كننده هاي : ب 

  . هستند

  . خاموش كننده هاي محتوي پودر، كه به خاموش كننده هاي پودر و هوا وپودر و گاز تقسيم مي شود: ج 

  .هاي محتوي گاز دي اكسيد كربن  خاموش كننده: د

  .خاموش كننده هاي مواد هالوژنه : هـ 
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 ) : اطفايي(ان پرتاب مواد تخليه شونده زمي �

  

كه بتوان بدون نزديك شدن زيادي به آتش، مواد اطفايي را بر روي آتش پرتاب نمود، بطور  براي اين

معمول در استانداردها حداقلي براي اين پرتاب در نظر گرفته مي شود كه اين ميزان در خاموش كننده هاي 

ننده هاي آب بطور مثال در خاموش ك. متر است 7الي  2مختلف با توجه به نوع آن و ظرفيت مربوطه بين 

با كف بايد موادي محتوي آنها بصورت جت و يا اسپري پرتاب شود و اين ميزان كمتر از مقادير زير نباشد 

 .  

  . ليتر نباشد 2متر اگر ظرفيت آنها بيشتر از  2ليتر باشد، يا  2متر اگر ظرفيت آنها بيشتر از  4

  

 ) : اطفايي (نسبت تخليه مواد محتوي  �

  

ده بايد طوري باشد كه در هنگام شارژ كامل و عملكرد در شرايط عادي نسبت طراحي يك خاموش كنن

  : تخليه مواد محتوي از مقادير زير كمتر نباشد 

 آب و  كف 95%

  )بعد از تخليه مواد(پودر   85%

  )تا وقتي كه به حالت مايع خارج مي شود(هالن   85%

75%  CO2  )تا وقتي كه به حالت مايع خارج مي شود(  
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  : ها انواع فشارسنج �

لحاظ شكل ظاهري  ها نصب مي شود از كننده با توجه به اين كه فشارسنج ها به منظور معيني در خاموش

  : هاي متفاوت است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي شود ها و طرح مخصوصاً صفحه آنها داراي رنگ

بدين صورت كه اگر صفحه . هستند )سبز و قرمز(الف ـ نوعي از فشارسنج ها داراي صفحة دو رنگ 

به پايين قرمز رنگ است و  12به باال به رنگ سبز و از  12فشارسنج را صفحه ساعت در نظر بگيريم از 

  .داراي عقربه اي است كه فشار را مشخص مي كند

ب ـ نوعي از فشارسنج ها داراي صفحه اي به رنگ قرمز هستند كه وسط قسمت قرمز به وسيله خط 

  . شخص شده كه در حقيقت خط سفيد صفحه را به دو قسمت تقسيم كرده است سفيدي م

ج ـ نوع ديگري از فشارسنج ها داراي صفحة سفيد و درجه بندي شده مي باشد كه درجات فشار داخلي را 

  .يا پوند بر اينچ مربع نشان مي دهد (Psi)برحسب 

زماني كه  معموالً تا. ديگر هم مي توان ديدعالوه بر انواع ذكر شده، فشارسنج ها را در طرح و شكلهاي 

باالتر قرار گرفته باشد فشار داخل خاموش ) صفحه ساعت 12ساعت (عقربة فشارسنج از ميانة صفحه 

نيمه صفحه يا در دو رنگ سبز و قرمز از قسمت سبز به (كننده كافي مي باشد و در صورتي كه از حد فوق 

پايين تر باشد يا اين كه خاموش كننده داراي ) ط سفيد عبور كندقسمت قرمز برسد و يا در نوع دوم از خ

كافي نيست و بايد شارژ  فشار است، اما فشار موجود براي به خارج راندن تمام مواد داخلي خاموش كننده

 .شود
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 :رنگ خاموش كننده ها  �

  

رنگ آميزي گردد تا   ها بطور كامل و يا قسمتي از آن بصورت زير كه خاموش كننده شود مي پبشنهاد

  :شناسايي آنها راحت تر باشد

  

 رنگ مواد اطفايي

  قرمز  آب

  كرم  كف

  آبي  پودر

  دي اكسيد كربن  سياه

  سبز  هالن

  

 

  

 

اين رنگها ممكن است تمام سطح بدنه و . نوع خاموش كننده اصلي را نشان مي دهد 5رنگ هاي پيشنهادي 

تواند به رنگ قرمز يا رنگ خود فلز  صورت بقيه رنگ بدنه مييا فقط قسمتي از آن را بپوشاند كه در اين 

  .باقي بماند
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 :  خصوصيات و مشخصات زير نيز مي تواند خاموش كننده ها را از نظر شكل ظاهري متمايز نمايد �

  

داراي بدنه فوالدي بدون درز و سرلوله قيفي شكل و بيش از حد معمول سنگين تر  CO2ـ خاموش كننده 1

  .است

اموش كننده هاي پودر و گاز از سرلوله پودرپاش اهرمي قابل كنترل كه در انتهاي لوله پالستيكي آن ـ خ2

  . هاي محتوي پودر است  نصب شده و يا نصب بودن فشنگ گاز در خارج بدنه كه يكي از عالئم دستگاه

ني است وغيرقابل ـ خاموش كننده هاي كف شيميايي عموماً واژگوني عمل مي كند و داراي دستگيره تحتا3

  ) . در مسير شيري وجود ندارد(كنترل است 

  .ـ خاموش كننده هاي كف مكانيكي را از سرلوله كوچك كفساز مي توان شناخت4

  

 

  شناخت روشهاي تامين فشار در خاموش كننده هاي دستي 

  

گرفته و مواد اطفـايي  خاموش كننده ها معموالً با استفاده از فشار يك گاز كه در قسمت بااليي بدنه آن قرار 

فشـار مـورد نيـاز از    . مي نماينـد   را تحت فشار قرار مي دهد و باعث خروج مواد از سرلوله مي شود عمل

  : مين مي گردديكي از روشهاي زير تاُ

  ) : فشار ذخيره شده (فشار دروني ماده 

  

ديده و بطور دائـم مـاده   در اين روش گاز خارج كننده مواد اطفايي به داخل بدنه خاموش كننده كمپرس گر

در خاموش كننده هاي دي اكسيد كربن گـاز خـارج كننـده خـود مـاده      . اطفايي را تحت فشار قرار مي دهد

  . اطفايي مي باشد
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  : بالن گاز 
  

در اين روش فشار الزم جهت خروج مواد اطفايي از داخل خاموش كننده، از طريق گازي بي اثر كـه درون  

در هنگام عملكـرد  . تأمين مي گردد       يك سيلندر جداگانه به نام بالن يا فشنگي، تحت فشار قرار گرفته 

  .ي دهدگاز وارد بدنه اصلي خاموش كننده شده و مواد اطفايي را تحت فشار قرار م

  : واكنش شيميايي 
  

در اين روش وقتي مكانيزم عملكرد دستگاه بكار مي افتد به دو يا تعداد بيشتري ماده شيميايي فرصـت داده  

اين نوع خاموش كننده هـا امـروزه در   (      مي شود تا واكنش ايجاد شده و يك گاز بي اثر توليد مي نمايد

  ) . واحدهاي آتش نشاني و حتي ديگر اماكن مورد استفاده قرار نمي گيرد

بطور خالصه دستگاههاي خاموش كننده دستي را براساس محتويات و روش عملكرد طبق جدول زير مـي  

ده ها با توجه بـه روش  عالمت ها مشخص مي نمايد كه كدام گروه از خاموش كنن. توان تقسيم بندي نمود

  .عملكرد وجود ندارد

  

  

 روش تأمين فشار آب كف پودر CO2  هالن

  واكنش شيميايي  *  *     

  بالن گاز  *  *  *   

  فشار ذخيره شده  *  *  * *  *
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باشد، پـرداختن   چون استفاده از خاموش كننده ها با نوع عملكرد واكنش شيميايي بسرعت رو به كاهش مي

  .دراين جزوه غيرضروري استبه جزييات آنها 

  

 

  آشنايي با مكان و نحوه نصب خاموش كننده ها 

  : جهت مشخص نمودن محل و مكان نصب دستگاههاي خاموش كننده به نكات ذيل توجه كنيد

  : فواصل دستي 

متـر   30بيشـتر از  . دستگاهها را در محل هايي نصب كنيد كه از هرجا براي برداشتن يكي از آنها اقدام كنيـد 

  .فاصله با آن نداشته باشيد، يعني اين كه براي دسترسي به يكي از آنها نياز به طي مسافتي بيش از اين نباشد

  : ارتفاع 

 18متري از سطح زمين نصب كنيد چنانچه وزن خـاموش كننـده از    5/1اين دستگاهها را حداكثر در ارتفاع 

  .نماييد متري از زمين نصب 1را در ارتفاع  كيلوگرم بيشتر باشد آن

  : رؤيت افراد 

آن را در جايي نصب كنيد كه برداشتن آن آسان باشد و به محض ورود به محل اولين چيزي باشد كه توجه 

  .را جلب مي كند، هر چند ظاهر چندان خوبي نداشته باشد

  : موارد ديگر

  .ـ سعي كنيد آن را در نزديكي وروديها و خروجي ها نصب كنيد

  .امكان صدمات فيزيكي به آنها در حداقل باشد ـ در مكاني نصب شود كه

  .ـ مسير دسترسي به آن كوتاه و خالي از وسايل دست و پاگير و مزاحم باشد
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و در صورت نياز آن را دوباره رنگ آميزي و كـوچكترين   ـ از زنگ زدگي و ضربه ديدن آن جلوگيري كنيد

  .نقص آن را برطرف كنيد

  .اك و در معرض تابش خورشيد و باران خودداري نماييدـ از قرار دادن آن در محل هاي نمن

  توانايي بكارگيري خاموش كننده هاي دستي در مكانها و شرايط مختلف 

  

  

  شناخت روش هاي بكارگيري 

  :الف ـ موارد كلي 

. هيچگاه براي مبارزه با يك حريق هر چند جزئي و كوچك يك خاموش كننـده را بـه محـل حريـق نبريـد     

دسـتگاه اطفـايي را در محـل داشـته      3تـا   2شروع آتش سوزي كمك بخواهيد و حداقل هميشه به محض 

الزم نيست تمام آنها را آماده كار نماييد، بلكه با يكي شروع به عمل نماييد در صورتي كه موفـق بـه   . باشيد

هـت آوردن  اطفاء نشديد يا دستگاه به هر علتي عمل نكرد مي توانيد از دستگاههاي ديگر استفاده كنيـد و ج 

  .آن وقت هدر نداده ايد تا حريق گسترش زيادي پيدا كند

در صورتي كه به علتي احتمال اطفاي حريق با يك خاموش كننده ممكن نيست دو يا سه نفـر بـا هـم و در    

  .يك زمان با دو يا سه خاموش كننده به حريق حمله كنيد

در صورت امكان هرچند وقت يـك بـار در يـك    قبالً با طرز كار دستگاه خاموش كننده كامالً آشنا شويد و 

  .حريق تمريني با آن كار كنيد

  .پس از مصرف دستگاه را بالفاصله شارژ و آماده نماييد
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در آتش سوزيهايي كه در فضاي باز اتفاق مي افتد سعي كنيد در صورت امكان پشت به باد با حريق مبـارزه  

ش بين شما و راه خـروج قـرار گيـرد بلكـه شـما بايـد       كنيد و در فضاهاي بسته هيچگاه اجازه ندهيد كه آت

  .عدم موفقيت بتوانيد از محل خارج شويد     هميشه بين آتش و راه خروج مستقر شويد، زيرا در صورت

هنگام استفاده از خاموش كننده ها احتياج نيست كامالً به حريق نزديك شويد، زيرا قدرت پرتاب مواد اكثـر  

مي توانيد از اين فاصـله شـروع و     متر است كه  6الي  4دستگاهها به استثناي دي اكسيد كربن حداقل بين 

  .پيشروي نماييد

شـروع كـرده و بـا بـه عقـب رانـدن آتـش         در آتش سوزي هاي روي سطح زمين خاموش كردن را از جلو

  .پيشروي كنيد و در حريق هاي روي ديوار يا مكانهاي همانند آن، آتش را از پايين به باال اطفاء نماييد

  .در حريق هاي جامدات با استفاده از آب، مواد را كامالً خيس كنيد

ه از وسـايل خـاموش كننـده    حفظ خونسردي يكي ازمهمترين عوامل موفقيت در امر اطفاي حريق و استفاد

  .است

  : ب ـ طرز عمل دستگاههاي خاموش كننده 

  : بطور كلي در خاموش كننده ها به دو طريق مواد اطفايي به خارج هدايت مي شوند

  : طريقه واژگوني 

سـر و  ( در اين حالت براي خارج شدن ماده اطفايي از خاموش كننده، بايد دستگاه را به صورت واژگـوني  

. آن تخليـه مـي گـردد   ) گاز(، در غيراين صورت ماده اطفايي خارج نمي شود و فقط عامل فشار گرفت) ته

  . اين نوع عملكرد بيشتر در انواع قديمي به چشم مي خورد
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  : طريقه مستقيم 

ـ    در اين نوع عملكرد احتياج به واژگون كردن دستگاه خاموش صـورت عـادي   ه كننده نمـي باشـد و از آن ب

  . استفاده مي شود

بايد توجه نمود كه درصورتي كه خاموش كننده اي را كه عملكرد آن مستقيم اسـت، بصـورت واژگـون يـا     

آن از سرلوله خارج شده و ماده اطفايي در داخل بدنه باقي خواهد ) گاز(حتي افقي بكار بگيريم عامل فشار 

نماييم، همـين عمـل صـورت     ماند و بالعكس اگر دستگاه با عملكرد واژگوني را به صورت مستقيم استفاده

  .خواهد گرفت

  

  : روشهاي حمل 

هـاي دسـتي داراي    كننـده  و بطور معمول تمامي خاموش روشهاي حمل اين دستگاهها بسيار ساده مي باشد

نقل مي باشند كه آن توسط شخص استفاده كننده گرفته شده و به محل حريق حمـل مـي    دستگيره حمل و

. دستگاه را حمل نماييم با هر دست يك خاموش كننده را حمل مي كنـيم در صورتي كه بخواهيم دو . گردد

سعي شود كه بدن بصورت مستقيم باشد تا به سـتون مهـره هـا آسـيبي وارد      ها بايد به هنگام حمل دستگاه

  . نشود

  سرويس و نگهداري خاموش كننده ها

  :موارد كلي  

  ) بوسيله استفاده كننده (ماكن تجاري يا شخصي بازديد و آزمايشات دوره اي خاموش كننده هاي مربوط به ا

توصيه مي نمايد كه بازديد عادي تمام خاموش كننده ها بوسيله استفاده كننده يانماينده  BS 5306استاندارد 

اين بازديد براي حصول اطمينان از استقرار صـحيح، شـارژ و آمـاده    . او در فواصل زماني منظمي انجام گيرد
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تجديد بازديد نبايـد كمتـر از سـه مـاه     . نداشتن آسيب و صدمه ظاهري دستگاه است بكار بودن و همچنين

  .باشد و بهتر است حداقل هر ماه يكبار صورت گيرد

عمل مي كنند، مي توان آنها را بازديد نمود، بـالن    CO2خاموش كننده هايي كه از طريق فشنگي حاوي گاز 

. ي كه وزن گاز آن كاهش يافته بود، مشخص و شارژ گرددآن را از طريق وزن كردن كنترل كرد تا در صورت

  .خاموش كننده هاي پودري داراي فشنگ گاز را براي كنترل بيشتر مي توان وزن نمود

خاموش كننده . خاموش كننده هاي تحت فشار را در زماني كه شارژ و آماده بكار هستند نمي توان باز نمود

موش كننده هاي تحت فشار ديگر برحسب نوع آنها به شرح ذيل را از طريق وزن كردن و خا CO2هاي گاز 

  : كنترل مي شوند

  .الف ـ فشار  آنها از طريق فشارسنج نصب شده يا فشارسنج متحرك كنترل مي شود

  ب ـ سپس براي كنترل مقدار مواد اطفايي خاموش كننده 

  شناخت شرايط حفاظت و نگهداري خاموش كننده ها 

  

  راب عمليات در شرايط اضط

هنگامي كه در مكاني آتش سوزي رخ مي دهد، بطور عادي و طبيعي افراد حاضر در آنجا مضطرب شـده و  

بـه همـين علـت در بسـياري از مـوارد      . معموالً جهت اطفاء حريق دچار دستپاچگي و سردرگمي مي شوند

، مشـاهده مـي   آتش سوزي، بخصوص حريق هايي كه در اماكني مانند كارگاهها يا كارخانجات رخ مي دهد

شود كه تعداد زيادي از دستگاههاي خاموش كننده توسط افراد حاضر در محل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     

است ؛ ليكن بعلت اضطراب ناشـي از آتـش سـوزي همـراه بـا نداشـتن آمـوزش و تجربـه،  نتوانسـته انـد           

دهنـد؛ چـه بسـا باعـث      دستگاههاي خاموش كننده را با خونسردي و به نحو صحيحي مورد اسـتفاده قـرار  

  .گسترش بيشتر حريق و دچار آسيب و صدمه ديدگي نيز شده اند
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واضح است در صورتي كه با عملكرد و نحوه صحيح استفاده از دستگاههاي خاموش كننـده آشـنا باشـيد و    

سـوزي  نكات ايمني را نيز به هنگام كار برد آنهابدقت در نظر گرفته و رعايت كنيد، در هنگام اطفـاء آتـش   

مي توانيد آتش سوزي را مهار و اطفاء نماييد و          كمتر دچار اضطراب شده و با حفظ خونسردي بيشتر

  .اين وقتي ممكن مي گردد كه اين گونه آموزشها را در فواصل زماني مناسبي تكرار و تمرين كنيد

به نحوي است كه ممكـن   گاهي اوقات، به هنگام عمليات اطفاء حريق، عملكرد دستگاههاي خاموش كننده

است شخص استفاده كننده از دستگاه را دستپاچه و مضطرب نمايد، مثالً در ايـن حالـت، شـيلنگ دسـتگاه     

خاموش كننده پودري بعلت فرسودگي دچار پارگي شده و در نتيجه مقـدار زيـادي پـودر بـا فشـار زيـادي       

د كه ممكن است آنها بـه سـر و صـورت    بصورت ناگهاني از دستگاه و محل پارگي به بيرون پاشيده مي شو

وي برخورد كرده و در چشم او پاشيده شود، كه اين گونه موارد مي تواند مشكالت و حـوادث بيشـتري را   

  . در پي داشته باشد

  . بدين ترتيب هميشه بايد از سالمت دستگاههاي اطفايي خود اطمينان حاصل كنيم

مرتب تمرين و تكرار نماييم، تا در هنگام بروز حريـق  آموزشهاي الزم را بصورت تئوري و عملي بصورت 

در هر شرايطي بتوانيم با حفظ خونسردي كامل و با اطمينان خاصي عمليات اطفـايي را بـا موفقيـت انجـام     

  .دهيم 

  روشهاي حفاظت و ايمني 

  

  : روشهاي حفاظت و ايمني دستگاههاي خاموش كننده 

  الف ـ سوپاپ ايمني 

جهت جلوگيري از انفجار بدنه دستگاه، آنها را به  CO2و يا بالن هاي گاز  CO2در خاموش كننده هاي گاز  

، سوپاپ ايمني معموالً روي مكانيزم شير قـرار  CO2در خاموش كننده هاي . سوپاپ ايمني مجهز مي نمايند
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عمـل كـرده و گـاز دسـتگاه را      پوند بر اينچ مربع برسد 2700دارد و در صورتي كه فشار داخلي به بيش از 

  .تخليه مي نمايد

درجه سـانتيگراد پـر مـي     15اتمسفر در  51، اين گاز بصورت مايع با فشار CO2در خاموش كنندههاي گاز 

البته وقتي درجه حرارت محيط تغيير مي كند و باال مي رود فشار داخلـي هـم افـزايش يافتـه و حتـي      . شود

به همين علت و براي جلوگيري از ايجـاد فشـار   . ايمني هم مي شود گاهي اين فشار باعث عملكرد سوپاپ

بهتر است از قرار دادن اين نوع خاموش كننده در زيرتابش مستقيم خورشيد و محلهاي گرم خودداري و يـا  

  .در صورت اجبار به وسيله سايباني از مقوا و وسيلة ديگر اين حالت را برطرف سازيم 

كننده قرار مي گيرند داراي سوپاپ ايمني در سمت مخالف خروجـي گـاز   فشنگهايي كه در خارج خاموش 

است كه در صورت ازدياد داخلي فشنگ از حد تعيين شده به هر علت، سوپاپ عمل كـرده و گـاز فشـنگ    

  .تخليه مي شود

دستگاههايي كه تحت فشار هوا كار مي كند و گاهي بنام آب و گاز يا پودر و گـاز مخلـوط هـم گفتـه مـي      

معموالً داراي فشارسنجي بر روي درپوش مي باشد كه يكي از عاليـم مشخصـة دسـتگاههاي تحـت     شود، 

  . فشارسنج اين دستگاهها معموالً دو كار انجام مي دهد. فشار، فشارسنج فوق مي باشد

  . ـ از روي آن فشارداخلي دستگاه ديده مي شود1

رتي كه فشار دستگاه به هر علت افزايش يابـد  در صو. ـ از آنجا كه اين دستگاهها فاقد سوپاپ ايمني است2

  .شود و از حد معمول باالتر رود فشارسنج از هم پاشيده و فشار آن خالي مي

بدنه خاموش كننده هاي پودر و گاز معموالً داراي سوپاپ ايمني مي باشـد كـه عمومـاً ايـن سـوپاپها روي      

ازدياد فشـارداخل بدنـه پـس از ورود     سوپاپ فوق از نوع فنري بوده و در صورت. درپوش نصب مي شود

ايـن  . گاز به هر علتي كه باشد اعم از زياد پر كردن پودر يا گاز، عمل كرده و فشار اضافي را تخليه مي كنـد 
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خاموش كننده از روي آن ساخته شده طراحي و فشـار كـار آن تنظـيم       سوپاپها با توجه به استانداردي كه 

بايد خودداري كرد مگر توسط اشخاصي كه در تنظـيم سـوپاپ مهـارت     شده است كه از دستكاري آن قطعاً

  .اتمسفر تنظيم شده است 17در بعضي از انواع آن، سوپاپ فوق با فشار . كافي داشته باشند

  ب ـ انجام آزمايش هاي مقرري 

يكي از روشهاي حفاظت و ايمني، انجام آزمايش هاي مختلف بخصوص آزمايش مقاومت بدنه است كه در 

مان ساخت، بدنه خاموش كننده ها و فشنگ ها مورد آزمايش فشار قرار مي گيرند تا از مقاومـت آنهـا در   ز

  .تاحدي كه استاندارد براي آن تعيين كرده است اطمينان حاصل شود) از نظر تركيدن(مقابل فشار 

گردد تا بـدين وسـيله از   اين آزمايش با توجه به نوع آن در سالهاي بعد و هر چند سال يكبار نيز بايد تكرار 

  .سالمت و مقاومت بدنه دستگاه مطمئن شد

  : آزمايش هاي ديگري در زمان ساخت، روي خاموش كننده ها انجام مي شود كه به شرح زير است

  الف ـ آزمايش مكانيكي نشت

  ب ـ آزمايش حداقل ضخامت بدنه 

  ) پاره شدن بدنه (ج ـ آزمايش از هم پاشيدگي 

  د ـ آزمايش فشار

  :ـ جلوگيري از زنگ زدگي  ج

 CO2جهت حفاظت و جلوگيري از زنگ زدن خاموش كننده هاي محتوي آب يا كف و همچنين بالن گـاز  

كه جهت فشار در داخل اين دستگاهها قرار مي گيرد، قسمت داخلي بدنه اينگونه خاموش كننده ها و روي 

در ضـمن جهـت   . را با روكش نـازك پالسـتيكي و يـا مـواد ضـد زنـگ مـي پوشـانند         CO2بدنه بالن گاز  
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جلوگيري از زنگ زدن كلية اين دستگاهها بايد سعي شود كه آنها در زير باران و محل هـاي نمنـاك نصـب    

  .نگردد

  : د ـ استفاده از ضامن 

ضـامن ايمنـي مجهـز مـي      در اكثر خاموش كننده ها، جهت جلوگيري از عملكرد تصادفي دستگاه، آن را به

در اين حالت، در صورتي كه شير اهرمي دستگاه به جايي برخورد نموده و يا تحت فشار قرار گيرد، . سازند

پين اين ضامن ايمني از باز شدن شير و مسير خروجي جلوگيري مي نمايـد و از عملكـرد اتفـاقي دسـتگاه     

  . جلوگيري مي نمايد

اي شير فلكه اي هستند، داراي ضامن نبوده و فقط پلمپ و سيم مربوطه البته در خاموش كننده هايي كه دار

  .تا حدودي از باز شدن اتفاقي شير آن جلوگيري مي كند

  : ـ اقدامات عمومي  چ

از زنگ زدگي و ضربه ديدن خاموش كننده ها جلوگيري كنيد و در صورت نياز آن را دوباره رنگ آميزي و 

  .كوچكترين نقص آن را برطرف كنيد

  .از قرار دادن آن در محلهاي نمناك و در معرض تابش خورشيد و باران خودداري نماييد

 CO2 براي هر مكان خاموش كننده اي مناسب بامواد قابل اشتعال آن محل انتخاب كنيد به طور مثال پودر و

در بـه داخـل   هر دو براي وسايل الكتريكي و الكترونيكي مؤثر است اما اسـتفاده از پـودر و ورود ذرات پـو   

دستگاههاي ظريف و گران قيمت اين گونه وسايل، سبب مي شود كـه وقـت و بودجـه بيهـوده اي جهـت      

يـا مـواد    CO2نظافت وخارج كردن ذرات پودر از داخل اين نوع دستگاهها هدر داده شود؛ در صورتي كـه  

  .نمي گذارند هالوژنه اين مضرات را براي وسايل فوق ندارند و هيچگونه اثري بر روي آن باقي
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ولي در كتابخانه ها، موزه هـا، گـالري   . با اين كه آب خاموش كننده مناسبي براي جامدات معمولي مي باشد

لذا براي ايـن  . هاي نقاشي در صورت استفاده از آب خسارت آن خيلي بيشتر از خود حريق مي تواند باشد

  . استفاده كرد  CO2گونه مكانها مي توان از  

دستگاهها مطمئن باشيد و آزمايش هاي معموله را انجام داده و در زمانهاي تعيين شـده حتمـاً    از آماده بودن

خطر نخواهـد   دستگاه را جهت آزمايش بدنه بفرستيد، زيرا در صورت ضعيف شدن آن و انفجار دستگاه، بي

  .بود

با حريق مبارزه كنيـد  در حريقهايي كه در فضاي باز اتفاق مي افتد سعي كنيد در صورت امكان پشت به باد 

بلكه شما بايد هميشه بـين  . قرار گيرد  و در فضاهاي بسته هيچ گاه اجازه ندهيد آتش بين شما و راه خروج

  .آتش وراه خروج قرار گيريد زيرا در صورت عدم موفقيت بايد سريع از محل خارج شويد

ك شويد زيرا قدرت پرتاب مـواد آنهـا   هنگام استفاده از خاموش كننده ها احتياج نيست كامالً به حريق نزدي

  .متر است كه از اين فاصله مي توانيد شروع و پيشروي كنيد 4-12به استثناي انواع گازكربنيك بين 

براي اطفاي حريق مايعات در ظروف اگر از پودر استفاده مي كنيد نبايد پودر را به داخل مايع كوبيـد، زيـرا   

گسترش حريق مي شود بلكه پودر را طوري به سطح مـايع بپاشـيد   فشار آن باعث به خارج پاشيدن مايع و 

  .كه حالت خفگي و قطع شعله را انجام دهد

در حريق مايعات پس از  خاموش شدن و قطع شعله چند لحظه اي به كار اطفاء ادامه دهيـد تـا ظـرف داغ    

  . مايع نتواند باعث برگشت شعله گردد

  . ت در امر اطفاي حريق و استفاده از وسايل اطفايي استحفظ خونسردي يكي از مهمترين عوامل موفقي
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  روشهاي حفاظت و ايمني مربوط به مواد اطفايي دستگاههاي خاموش كننده 

  : پودرهاي شيميايي : الف 

را نبايـد بـا هـم اشـتباه كـرد زيـرا دومـي بـراي          (dry Powder)ـ اصطالح پودر شيميايي و پودر خشـك  1

  .پودرهايي كه براي اطفاي حريق فلزات مانند سديم و منيزيم استفاده مي شود به كار مي رود

ـ پودرها را به طور كلي غيرسمي مي  دانند، ولي بهتر است در محلهايي كـه مقـدار زيـادي از ايـن پـودر      2

  .رددپاشيده شده، از دستگاه تنفسي استفاده گ

درجه سـانتيگراد امكـان    60ـ پودرهاي شيميايي در حرارتهاي پايين معموالً پايدار و در حرارتهاي مافوق 3

  .دارد بعضي از مواد اضافه شده به آن ذوب و باعث چسبندگي پودر شود

  .ـ هر چه ذرات پودر ريزتر باشد در اطفاي حريق موثرتر است4

  .نان تر استـ پودري كه رطوبت جذب نكند قابل اطمي5

ـ هر دستگاه معموالً براي نوع خاصي از پودر ساخته شده، در صورتي كه اين نكته به وسيلة سازنده روي 6

دستگاه اعالم شده باشد فقط از نوعي كه دستگاه براي آن ساخته شده بايد پرگردد، زيرا در غير اين صورت 

  . ات آمونيومخطر انفجار وجود دارد؛ مخصوصاً نوع بيكربنات با نوع فسف

  :  CO2 ب ـ گاز

در مكانهاي بسته، اين گاز به علت تقليل درصد اكسيژن هوا حالت سمي پيدا كرده و در صورت تمركز زياد 

درصد، آنرا براي چنـد دقيقـه    9بعضي از اشخاص قادرند تا تمركز . موجب بيهوشي و حتي مرگ مي گردد

  .بدون بيهوشي تحمل كنند
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  : ج ـ مواد هالوژنه 

مي توان به كار برد ولي چون كم و بيش سمي مـي باشـند؛    A.B.Cاين مواد را در انواع حريقهاي گروههاي 

بخصوص بعضي از مواد كلردار در صورتي كه روي فلزات داغ پاشيده شوند توليد گازهـاي سـمي مهلـك    

در داخل محل  لذا هيچگاه در فضاي بسته نبايد مصرف شود يا در صورت مصرف، اوال كسي. خواهند كرد 

  .نبايد باشد، ثانياً پس از عمل اطفاء محل تهوية كامل شود و پس از تهويه افراد وارد محل شوند

  : يا كربن تترا كلريد  104هالن 

ـ در گذشته اين مايع به ميزان قابل مالحظـه اي مصـرف مـي شـد و اكنـون هـم ايـن مـايع شـيميايي در          1

  . دستگاههاي كوچك دستي و بعضي از سيستمهاي اتوماتيك مورد استفاده قرار مي گيرد

تجربه ثابت كرده است در صورتي كه اين ماده شيميايي در فضاي سربسته و مسدود مصرف شود كلروفـرم  

همچنين احتمـال دارد ايـن مـاده بـا دريافـت آب و      . زهاي شيميايي ديگر از جمله فسژن توليد مي كندو گا

فرمول تبديل كربن تترا كلريد به فسژن . شرايط مناسب مستقيماً به گاز فسژن و اسيد كلريدريك تبديل شود

  : به صورت زير است

   CCL4فلز گداخته                         2CL2  +C:              الف             

  2CO                              O2    +2C:                    ب               

   COCL2                  CL2        +COگاز فسژن   :     ج                
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  .مي شود   فاصله به كربن و گاز تجزيهالف ـ در اثر برخورد مايع كربن تتراكلريد با فلز گداخته بال

  .كند ب ـ كربن آزاد در اثر حرارت محيط با اكسيژن هوا تركيب و توليد گاز اكسيد كربن مي

  .ج ـ گاز اكسيد كربن مجدداً با گاز كلر آزاد تركيب و توليد گاز فسژن مي كند

صورتي كه افـرادي در آنجـا هسـتند    ـ اين مايع نبايد در محوطه هايي مانند زيرزمين و جاهاي مسدود در 4

  .مصرف شود و در صورت مصرف شدن، قبل از ورود بايد هواي محل، تهويه گردد
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   فصل سوم

 "سيستم كشف و اعالم حريق"                                     

   

 : تجهيزات كشف و اعالم حريق 

  

يا سيستم هاي اطفاء به   در صورتي كه مأمورين اطفاء. در كنترل و اطفاء حريق زمان نقش تعيين كننده اي دارد 

تجربه نشان داده است كه بسياري . موقع خبر نشوند به علت گسترش تصاعدي حريق ، مهار آن دشوار مي گردد 

در . از حريق ها در خارج از ساعات كار كارگاه ها يا اماكن و در مواردي كه افراد حضور ندارند ، اتفاق مي افتد 

  .كه حضور افراد بطور دائم ميسر نيست بايستي تجهيزاتي براي كشف و اعالم حريق پيش بيني كرد اماكن 

   

   : روشهاي كشف و اعالم حريق

روشها و وسايل اعالم خطر متنوع بوده و بنا به امكانات مالي و اهميت موضوع از يكي از روش هاي دستي يا 

  .اتوماتيك استفاده ميگردد 

. در اين روش كشف و اعالم حريق توسط افراد شاغل يا ساكن انجام مي گيرد : حريق  روش دستي اعالم -1

  .سيستم هاي خبر دهي مبتني بر امكانات موجود در محل مي باشد. مزاياي اين روش ارزاني و سادگي آن است 

غذيه سيستم اتوماتيك شامل كاشف هاي حريق ، كابل هاي رابط و منبع ت: سيستم اتوماتيك كشف حريق  -3

اسن سيستم بدليل حساسيت باال مي تواند در مراحل اوليه ، آتش را شناسايي و به مركز كنترل و . است

  . اعالم حريق گزارش نمايد 
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  :انواع روش هاي دستي 

اين . فرد آژير دستي را چرخانده و در اثر چرخش آن آژير بصدا در مي آيد : اعالم دستي از طريق آژير دستي   -1

  .روشهاي قديمي بوده و امروزه متداول نيست  وسايل جزء

در اين روش به فواصل مختلف كليدهاي مخصوص كه داراي درپوش شيشه : اعالم توسط سيستم الكتريكي   -2

معموالً كنار اين كليدها چكش مخصوصي قرار دارد كه پس از شكستن شيشه بطور . اي مي باشند ، نصب مي گردد

  .شستي آن آژير بصدا در مي آيد خودكار يا توسط فشار دادن 

تنها تفاوت با روش قبلي ارسال پيام از طريق بلندگو يا آژير توسط سيستم صوتي : اعالم توسط بلند گو   -3

  .مجموعه است

بايستي به فواصل مناسب در كارگاخ نصب شود و شماره مركز آتش نشاني روي آن قيد : استفاده از تلفن  -4

 .تلفن جهت مكالمه پيش بيني مي شود Fدر برخي كارگاه ها كنار جعبه   شده باشد

  

متر و ارتفاع آن از زمين بين  30فاصله دسترسي افراد در هر محدوده با كليد هاي اعالم كننده بايد   حداكثر: نكته 

كافي نصب و  تمام كليدها بايد هم شكل بوده و در محل هاي مناسب با تباين رنگ. سانتيمتر باشد  140- 110

 . آموزش الزم در استفاده آنها داده شود 
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  انواع كاشف هاي اتوماتيك حريق 

  :كاشف هاي حرارتي 

حد عمل . اين دستگاه ها وقتي بكار مي افتند كه حرارت معيني براي تحريك گيرند : كاشف حرارتي ثابت   -1

سنسور اين كاشف ممكن است فيوزي ذوب شونده يا فيوزي مبتني بر . مي باشد  c 60°اين كاشف حدود 

  . خاصيت ترموكوپل باشد 

در اين نوع هرگاه روند افزايش درجه حرارت هواي محدوده كاشف با روند قابل قبول : كاشف حرارتي متغير  -2 

-k 12°سرعت تغييرات درجه حرارت المنت عمل كننده بر حسب . دستگاه متناسب نباشد ، دستگاه عمل مي كند 

  .در هر دقيقه عمل مي كند  15

  :كاشف هاي گازياب 

كاشف هاي گازياب نوع ويژه اي هستند كه براي تشخيص گازهاي قابل انفجار يا گازهاي ناشي از حريق بكار مي 

اشته و در تراكم خاصي اين وسايل در واقع نوعي از وسايل اندازه گيري گازها مي باشند كه كاربرد ويژه د. روند 

اين كاشف ها معموالً براي يك گاز يا بخار بوده و در تراكم . براي جلوگيري از انفجار گاز اعالم خطر مي نمايند 

  .معيني فعال مي گردند

  ) ذرات ( كاشف هاي دودي 

احتي تا يك ميكرون را بر 01/0اين كاشف طوري طراحي شده كه مي تواند حضور ذرات : كاشف يونيزه -1

ملكولهاي يونيزه هوا بطور ) .  ⍺توسط پرتو ( دستگاه بطور مرتب هواي عبوري را يونيزه مي كند   تشخيص دهد

لذا ولتاژ كوچكي همواره برقرار مي باشد ؛ كاهش ولتاژ بدليل ورود   مرتب توسط الكترود محفظه جذب مي شوند،
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عدم حساسيت كافي در فاز : معايب . ( حريق مي شود ذرات بداخل محفظه باعث برقراري جريان در مدار اعالم 

  ...)اول ، حساسيت به رطوبت و حرارت ، نياز به تنظيم مجدد پس از هر بار تنظيم و

   

 90در محفظه اين كاشف يك منبع توليد نور مرئي يا ليزر كه بطور مستقيم يا تحت زاويه : كاشف فتو الكتريك -2

در صورت تيرگي ناشيب از ذرات تاري با . مي تابد قرار دارد) تو الكتريك سلول ف( درجه بر چشم الكترونيك 

توجه به محدوده تشخيص تعريف شده براي كاشف ، جريان نور كاهش پيدا نموده و باعث تحريك آن و اعالم 

عكس العمل سريع در مقابل ذرات ، آتش سوزي بدون شعله و عدم عكس العمل به : مزايا . ( حريق مي گردد 

  ) امكان سوخت ال مپ ، امكان كثيفي سطح المپ : معايب   ----   ....ريان شديد هوا وج

  كاشف هاي شعله اي

نانومتر باشد حساس هستند و جزء كاشف هاي سريع و مطمئن  760-380به نور مرئي شعله كه داراي طول موج  

در اين نوع بجاي المپ . اال مي باشد اين گروه شبيه به نوع فتو الكتريك ولي با حساسيت ب. به حساب مي آيند 

  . منبع نور از عدسي متمركز كننده نورهاي مرئي استفاده مي شود 
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  فصل چهارم

 "آشنايي با حوادث طبيعي و غير طبيعي"

  

  

  )مترقبه كليات ـ اهداف ـ ضرورت و اهميت آشنايي با حوادث مترقبه و غير (

را  …تاريخ زندگي بشر همواره بسياري از سوانح طبيعي از قبيل زلزله، سـيل، گردبـاد، فـوران آتشفشـان و     

ثبت كرده و آمار نشان مي دهد كه تنها در دو دهه گذشته سوانح طبيعي زندگي بيش از سـه ميليـون نفـر را    

  .دميليون نفر در سطح جهان از عواقب آن متأثر شده ان 820نابود كرده است و 

اسناد تاريخي نشان مي دهد كه باليا و سوانح زندگي افراد بشر و جوامع را براي قرن ها در هم شكسته، هر 

چند توصيف مفصل بسياري از اين حوادث ناقص و ضعيف است ولي اكثر سوانح به خاطر ابعاد، خسارات 

ز جمله اين باليـا مـي تـون بـه     و زيانهاي جاني و مالي گسترده آنها بطور نسبي به خوبي شناخته شده اند ا

  .ميالدي اشاره كرد 79سال پس ازميالد و آتشفشان وزو در سال  25زلزله تاكسيال در نزديكي اسالم آباد در 

، 1666، آتش سوزي بزرگ لنـدن در  1509در سالهاي اخير نيز مي توان به سوانحي چون زلزله استانبول در 

  .توكيو اشاره كرد 1923سانفرانسيسكو و  1906و نيز زلزله هاي  1775زلزله ليبسون در 

مساحت و بواسطه موقعيت خاص جغرافيايي كه داراست همواره يكي از  2Km 1648000اما كشور ايران با 

سانحه خيزترين نقاط زمين به شمار مي رفته، درواقع وضعيت زمين شناسي، گستردگي جغرافيـايي، آسـيب   

گي جمعيت درايران موجب گشته تا وقوع سوانح طبيعي همواره پذيري شديد مجتمع هاي زيستي و پراكند

  .به عنوان يكي از عمده ترين مشكالت در آن به شمار آيد

  وقوع زلزله عظيم گيالن و زنجان در شمال كشور 1990

  بروز سيل عظيم درمنطقه سيستان  1991
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  .               لرزاند س رامي فيروزآباد فاراستان كشور دستخوش سيل شد و زلزله عظي 25استان از  12

  وقوع سيل در چند استان كشور و بروز زلزله در منطقه سپيدار 1994

و به دنبـال آن در اسـتان اردبيـل    ) بجنورد و قاين ( دو زلزله نسبتاً شديد در شمال و جنوب استان خراسان 

  .بوقوع پيوست

ساير كشورها در جهان نيز از رتبه بـااليي در  همچنين آمارها بيانگر اين موضوع است كه ايران در مقايسه با 

كشته شدگان ناشي از زلزله در قرن بيسـتم  نوان مثال از نظر شمار به ع. رابطه با بروز بحران برخوردار است

نشـان مـي    1ـ3همچنين جدول . ايران رتبه چهارم را در پس از سه كشور چين، ژاپن و ايتاليا دارا مي باشد

چهـار مـورد مربـوط بـه      1900ـ1990از مرگبارترين حوادث زلزله در طي سالهاي  مورد 21دهد كه ازميان 

 .كشور ايران بوده است

  :تعاريف 

در زير . هر سانحه بر حسب ماهيت و آثاري كه در برخواهد داشت از سوانح ديگر متفاوت خواهد بود

سانحه مي گردند ذكر مي  مقدمه اي از مشخصات برخي از پديده هاي طبيعي رايج در  ايران كه سبب بروز

  .گردد

  :زلزله  

زلزله عبارتست از يك لرزه شديد زمين و يا تعدادي لرزه كه از منطقه محدودي در درون زمين ناشي شده 

برخي بر اثر آزاد شدن انرژي تحت : زلزله داراي منابع مختلفي است. و از آن نقطه به اطراف پخش مي شود

خاطر فعاليت هاي آتش فشاني، آزاد شدن انرژي جمع شده و يا فشار ايجاد مي گردند و برخي به 

موجب لرزه ) سطوح تكنونيك ( فشارهاي درون زمين و يا حركت ناگهاني بخش عمده اي از سطح زمين 

 .هايي مي شود كه زلزله ناميده مي شود
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  : سيل   

آب شدن برف، باال آمدن  سيل عبارتست از جمع شدن و يا جريان بيش ازحد آب بر اثر بارانهاي سنگين،

  .هاي ساحلي و نظاير آن آب دريا عوامل ديگري چون شكستن سد و ديواره

  :خشكسالي 

هر گونه كمبود آب كه نتواند نيازهاي عادي كشاورزي، دامداري، صنعت و جمعيت انساني را برآورده سازد 

يمه خشك و خشك مي باشد گرچه اين سانحه عموماً مربوط به اقليم هاي ن. خشكسالي ناميده مي شود

. ولي در مناطقي كه از بارندگي و رطوبت كافي برخوردار هستند نيز ممكن است به وقوع به پيوندند

  .خشكسالي يكي از عمده ترين علل فاجعه هاي بشري است

  :زمين لغزش  

انهاي بار. زمين لغزش عبارتست از سرازير شدن ناگهاني و توده اي شكل خاك و آوار از يك شيب تند

شديد، زلزله و يا بريده شدن پايه يك شيب به وسيله رودخانه در ايجاد و يا تشديد زمين لغزش كمك مي 

زمين لغزش خاص مناطق كوهستاني بوده و با وقوع آنها خسارات عمده اي بر تأسيسات زيربنايي، . كند

  .كشاورزي و بناها وارد مي شود

اين . به آنها اشاره شد مي تواند آثار خاصي را به دنبال داشته باشدالف ـ هر كدام از پديده هايي كه در فوق 

آثار عبارتند از تلفات جاني، جرح، تخريب و خسارات به بناها و تأسيسات، ازبين رفتن محصوالت 

گرچه زلزله  با تناوب نسبتاً كمتري اتفاق افتاده و  .كشاورزي، دامها و مواد غذايي و زيانهاي اقتصادي ديگر

الً منطقه محدودي را در بر مي گيرد، ليكن مي تواند منجر به تلفات شديد انساني، تخريب و آثار معمو

تناوب وقوع سيل بيش از زلزله بوده و دامنه آن گسترده تر است و . اجتماعي و اقتصادي زيانباري گردد
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وانح ديگر پديد آمده زمين لغزش كه در اثر س. بنابراين روي هم رفته خسارات بيشتري را بوجود مي آورد

به هرحال آثار اقتصادي اين سوانح . و يا تشديد مي شد ممكن است آثار متزايد و فاجعه آميزي را ببار آورد

  .برابر كشورهاي پيشرفته بالغ مي گردد 20در كشورهاي در حال توسعه بسيار باالبوده و به حدود 

  .ب ـ سوانح و فقر به شدت بهم وابسته اند

خصوصاً آنهايي كه مرتباً تكرار مي شوند برانگيزه هاي سرمايه گذاري كه الزمه توسعه مي ج ـ سوانح، 

  .باشد اثر منفي دارد

سوانح اثر منفي خاصي بر بخش غيررسمي اقتصاد دارد و در كشورهايي كه اين بخش نقش و مهم  –د 

  .عمده اي دارد برآورد هزينه هاي سوانح معموالً به حساب گرفته نمي شود

ـ ـ براي كشورهاي در حال توسعه بيشتر مقرون به صرفه خواهد بود كه از وقوع سوانح جلوگيري به ه

  .عمل آيد تا به جبران خسارات ناشي از آن بپردازند

  

  

  : سانحه 

سانحه واقعه اي است طبيعي و يا انسان ساخت، آني و يا تدريجي،  با چنان آثار شديدي كه جبران آن 

  ) Disaster Mitigation 1991 p.3 (تثنايي باشد نيازمند اقدامات اس

  :پيشگيري   

به عنوان مثال ساخت سد به منظور . در اين مرحله بيشتر سعي در ممانعت از بروز حادثه طبيعي مي باشد

البته الزم به ذكر است كه تنها در رابطه با برخي از سوانح طبيعي مي توان با درصد  .جلوگيري از بروز سيل
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باال از وقوع آن ممانعت به عمل آورد و اين  امر در رابطه با برخي ديگر از سوانح مانند زلزله عمالً  اطمينان

  .امكان پذير نيست

بنابراين در بكار بردن همين واژه در زمينه سوانح طبيعي بايد همواره دقت الزم معمول داشت، زيرا منظور 

بنابراين گرچه . ر  تبعات آن را بطور كامل بر طرف كرداز پيشگيري اين است كه علت يا علل سانحه ويا آثا

نظير (مكن است در مورد سوانح انسان ساخت اين  امر تحقق پذير باشد ليكن درمورد پديده هاي طبيعي 

  .واقع بينانه تر اين است كه از كاهش اثر صحبت كنيم) زلزله و سيل 

  :ـ تخفيف و كاھش آثار سوانح ٧ـ٣ـ١
. بكار گرفته مي شود) سانحه (اتي مي شودكه به منظور كاهش آثار پديده هاي طبيعي اين امر شامل اقدام

هنگامي كه يك پدپده طبيعي، مردم و يا مايملك مادي آنها را مورد تهديد قرار دهد خطر بالقوه اي را 

 راييآسيب پذيري مبين شدت آسيبي است كه يك منطقه، مردم، بناها و تأسيسات و يا دا. بوجود مي آورد

خطر . هاي اقتصادي به صورت تلفات انساني، مصدومين و يا خسارات از آثار خطر متحمل مي شوند

فرايند برآورد خطر شامل تعيين كمي ميزان خطر از طريق . نشان دهنده احتمال وقوع سانحه است) بالفعل (

  .برآورد خطر بالقوه و تحليل آسيب پذيري است

  شناخت حوادث و سوانح 

  

  زلزله 

  .يا زمين لرزه را مي توان به عنوان تكانهاي ناشي ازعوامل طبيعي زمين معرفي كرد) Earth quake (زلزله 

در اثر زلزله زمين به  ارتعاش در مي آيد و در مواردي كه شدت ارتعاشات زياد باشد باعث تخريب 

تري توليد مي شود كه به ساختمانها مي شود؛ معموالً قبل و بعد از حركات اصلي زلزله، ارتعاشات خفيف 

  .ترتيب به نام پيش لرزه و پس لرزه ناميده مي شود



بايستي توجه داشت كه تمام زلزله ها همراه با پيش لرزه نيستند و نيز پيش لرزه ها را هميشه نمي توان 

اگر از كانون زلزله، كه . مي خوانند) 

معموالً در زير سطح زمين قرار دارد خطي بر سطح زمين عمود كنيم محل تالقي اين خط را با سطح زمين 

 مي خوانند، فاصله كانون و مركز زلزله به نام عمق كانون زلزله ناميده مي

علت وقوع زلزله از جمله مسائلي است كه از قديم االيام فكر بشر را به خود مشغول داشته و طي نظريات 

مختلف، عواملي نظير اتمسفر، تغييرات فشار هوا، ماه حركت زمين، فعاليتهاي آتشفشاني و آب هاي 

  .كننده زلزله در نظر گرفته شده اند
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بايستي توجه داشت كه تمام زلزله ها همراه با پيش لرزه نيستند و نيز پيش لرزه ها را هميشه نمي توان 

  .مقدمه وقوع يك زلزله بزرگ دانست

)  Focus( د به نام كانون زلزله نقطه اي را كه امواج از آن منتشر مي شون

معموالً در زير سطح زمين قرار دارد خطي بر سطح زمين عمود كنيم محل تالقي اين خط را با سطح زمين 

Epicenter  (مي خوانند، فاصله كانون و مركز زلزله به نام عمق كانون زلزله ناميده مي

علت وقوع زلزله از جمله مسائلي است كه از قديم االيام فكر بشر را به خود مشغول داشته و طي نظريات 

مختلف، عواملي نظير اتمسفر، تغييرات فشار هوا، ماه حركت زمين، فعاليتهاي آتشفشاني و آب هاي 

كننده زلزله در نظر گرفته شده اند زيرزميني به تنهايي يا تواماً به عنوان عوامل ايجاد

 

بايستي توجه داشت كه تمام زلزله ها همراه با پيش لرزه نيستند و نيز پيش لرزه ها را هميشه نمي توان 

مقدمه وقوع يك زلزله بزرگ دانست

  :كانون و مركز زلزله 

نقطه اي را كه امواج از آن منتشر مي شون

معموالً در زير سطح زمين قرار دارد خطي بر سطح زمين عمود كنيم محل تالقي اين خط را با سطح زمين 

Epicenter(به نام مركز زلزله 

  .شود

  

  :علل وقوع زلزله 

علت وقوع زلزله از جمله مسائلي است كه از قديم االيام فكر بشر را به خود مشغول داشته و طي نظريات 

مختلف، عواملي نظير اتمسفر، تغييرات فشار هوا، ماه حركت زمين، فعاليتهاي آتشفشاني و آب هاي 

زيرزميني به تنهايي يا تواماً به عنوان عوامل ايجاد
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  :زلزله در ايران 

فالت ايران يكي ازمناطق زلزله خيز است و هر چند وقت يكبار زلزله، باعث بروز خسارات مالي  جاني 

برمبناي اطالعات دقيق تهيه شده  مي توان گفت به طور متوسط هر هشت ماه يكبار، يك . فراواني مي شود

و هر بيست سال يكبار  6 ريشتر، هر سه سال يكبار يك زلزله باشدت بزرگتر از 5زلزله با شدت بزرگتر از 

مناطق پر زلزله ايران، . ريشتر در فالت ايران اتفاق مي افتد 7يك زلزله با شدت مطلق بزرگتر از          

  .مي باشند …دزفول، شيراز، سعيد آباد، شاهرود، همدان، تبريز، تربت حيدريه، تهران و 

  :شهر تهران 

جنوب، كمتر قسمتي را مي توان يافت كه در فاصله  با داشتن سه گسل اصلي شمالي، شرقي گسل ري در

گسل شمال تهران از لشكرك و سوهانك شروع شده تا . اي مناسب از سه گسل فوق واقع شده باشد

اين گسل در مسير خود، نياوران، تجريش، . يابد فرحزاد و حصارك و از آنحا به سوي غرب امتداد مي

  .گيرد زغفرانيه، الهيه و فرمانيه را در بر مي

گسل ري يا گسل جنوب تهران نيز كه در صورت فعاليت پر تلفات ترين گسل كشور و شايد جهان باشد،  

هاي  از جاده خورلن شروع و با گذر از دولت آباد حركت بر روي جاده كمربندي تهران درحد فاصل كوره

را دارا است از شرق به تهران گسل شرق نيز كه توانايي قوي ترين زلزله . آجرپزي چهاردانگه پايان مي يابد

وارد شده و با  گذر از اراضي سرخه حصار و حركت بر روي بزرگراه بابايي تا مجيديه و سيدخندان امتداد 

جالب اينجاست كه اكثر حريمهاي انتقال نيروي برق شهر تهران بر روي همين گسلهاي زلزله واقع . مي يابد

  .شده است
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  :نجات 

سري عمليات كه منجر به رهايي افراد زنده از شرايط بحراني و به دام افتاده مي  نجات عبارت است از يك

  .شود و همچنين انجام كمك هاي نخستين بر روي آنها كه از وخامت حال افراد جلوگيري مي نمايد

  :وظيفه نجاتگر 

ار پنج وظيفه بطور معمول هر نجاتگر در هنگام بروز رويدادهاي طبيعي و غير طبيعي و به وجود آمدن آو

  :دارد

نجات جان افراد از طريق بيرون آوردن سريع و فوري آنها از زير آوار و خرابه هاي ساختمان هاي . 1

  ).آتش سوزي، سيل، زلزله و يا هر گوه سانحه ديگر ( آسيب ديده و در نتيجه حمالت هوايي دشمن 

ا به مراكز درماني براي معالجات انجام كمك هاي نخستين درباره اشخاص گرفتار شده و اعزام آنه. 2

  .بعدي

اقدامات الزم در زمينه نگهداري موقت يا انهدام كامل ساختمانهاي آسيب ديده و ساختمان هايي كه . 3

  .ريزش آنها خطرناك تر است

كمك به گروه هاي متخصص پاك كننده خرابي ها و اقدام به توسعه معابر محل هاي آسيب ديده، به . 4

  .ر حركت وسايل نقليه و دستگاه هاي مكانيكيمنظور تسهيل د

هر چند كه اين وظيفه جزء مأموريت و مسئوليت هاي  .جستجو و پيدا كردن و جمع آوري اجساد. 5

  .مستقيم گروه نجات نيست

گروه نجات به طور كلي يك نيروي متحرك در عمليات اساسي نجات است و بايستي ابزار و ادواتي را به 

  نجاتگران عضو گروه به عمق و ميان خرابي ها و آوارها  كار ببرد كه توسط
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  Serch & rescueمراحل عمليات جستجو و نجات 

  جستجو

  

  دسترسي

  

  كمك

  

  رھا سازي و تثبيت

  

  انتقال

  :معيارهاي جستجو 

  )از افراد محلي ( كسب اطالعات  -1

  دريافت عكس العمل هاي زير آوار  -2

  ايجاد صدا به وسيله اجسام و وسايل منتقل كننده صدا   -3

  )هدف جستجو ( رويت سوژه  -4

  :معيار دسترسي 

  كوتاه ترين مسافت. 3    ايمن ترين مسير  . 2    سريع ترين روش  . 1
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  :معيار كمك 

 تقويت توان روحي. 3  آسيب ديدن كمتر . 2زنده ماندن و زنده نگهداشتن    . 1

  

  :معيار رها سازي 

حداقل نيروي انساني                                 . 3  حداقل تجهيزات            . 2  حداقل زمان           . 1

  تثبيت وضعيت مصدوم. 4

  :معيار انتقال 

  سرعت در انتقال  -1

  جلوگيري از وخامت حال مصدوم  -2

  مناسبترين روش هاي ممكن برنامه ريزي عمليات جستجو و نجات  -3

  :ام اول گ

تعيين محل استقرار مردم قبل از سانحه، تعيين ميزان خرابي سازه ها، تشخيص مناطق امن درون ساختمان و 

  .تعيين مناطقي كه جستجوي اوليه در آنها بايد انجام شود

  :گام دوم 

جستجوي منطقه به طور سطحي، خارج كردن افرادي كه وضعيت بحراني دارند و دسترسي به آنها آسان 

  .است ، تعيين موقعيت دقيق افراد ديگر در زير آوار و كنترل سكوت در منطقه

  :گام سوم 

توجه به مكان هايي با احتمال بيشتر، جستجو براي يافتن فضاهاي خالي، نجات افراد ديگر از زير آوار، 

  .تجديد نظر در برنامه ها و كمك ها يا نيازمندي ها
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  : گام چهارم 

تجهيزات سبك و كنترل محلهاي عالمت گذاري شده، انتخاب مكانهايي براي تخليه جابجايي نخاله ها با 

شمع و ) و شنيدن پاسخ اجسام فلزي صدا كردن، ضربه زدن به (، ادامه جستجوو در زير آوار )دپو(آوار 

  .در محلهايي كه خطر ريزش در آنها وجود داردگذاري 

  :گام پنجم 

  ) …يل، بيل مكانيكي، تجهيزات هيدروليك، برش و جرثق( استفاده از ماشين آالت سنگين 

با در نظر گرفتن پايداري ساختمانها و شمعك ها، تمركز بر مناطق خاص جهت كاهش تعداد مأموران 

  .نجات تحت خطر و عالمت گذاري كليه مناطق آوار برداري شده

  :تخليه و پاكسازي آوارها 

  : توده هاي آوار مانده اند دو راه وجود دارد بطور كلي براي خالصي و رهايي اشخاصي كه در زير

تا زماني كه مصدومان ) جابجا كردن قطعات آجر و غيره ( پاك كردن يا برداشتن آوار  :الف ـ طريقه اول 

  .پيدا و از زير آوار به بيرون كشيده شوند

  ).ساختن تونل ـ كانال ( ايجاد راه گربه رو اتصال فضاي خالي زير آوار به هم  :ب ـ طريقه دوم 

در هر دو طريق فوق، يك اصل مهم را هميشه بايد در نظر داشت و آن اين است كه اگر كسي در زير توده 

ري هاي وسيع و حجيم آوار پس از خرابي ساختمان زنده مانده باشد به  علت آن است كه ميز يا الوار طو

سقوط كرده است كه يك سر آن بر ديوار تكيه داشته و شخص به دام افتاده را از اصابت مستقيم توده هاي 

آوار حفظ كرده است در بعضي موارد ممكن است وجود يك قطعه مبل، شخص به دام افتاده را حفاظت 

  .نمايد
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  ( S. T. O. P )مديريت با استفاده از روش        

      Stopايست     صحنه آسيب چند لحظه توقف كنيد  در شروع عمليات در 

   Thinkفكر كنيد                       .درباره شرايط، خسارات و تلفات فكر كنيد

   observeمشاهده كنيد     .         نحوه كاهش آسيب  وموارد خطرناك را دريابيد

   Planningبرنامه ريزي       .برنامه ريزي اقدامات و عمليات و وسايل مورد نياز را مشخص كنيد

  :نكات مهم در عمليات برداشت آوار 

  .ـ آوارها را به دقت و آرامي جابه جا كنيد 1

  .ـ آوار برداري مي بايست از باال به پايين از سطح خارجي آوار به عمق صورت گيرد 2

ون       كفه هاي بدون ـ به منظور جلوگيري از فشار بر روي آوار، نجاتگران بايد در موارد ضروري در 3

  .حصار كه توسط جرثقيل هاي مختلف بلند مي شود قرار گيرند

ها  ـ براي جلوگيري از فشار بار اضافي بر ا وار و برداشت با كمترين لرزش، بهتر است    تيرآهن و نبشي 5

  .هاي كوتاه يا متوسط جدا شده و بلند شوند و اشياي فلزي به صورت تكه

شود الزم  اعث انحالل و سست شدن خاكها و در نتيجه ريزش طبقات فوقاني ميـ چون وجود آب ب 6

  .است با تخليه سريع آب توسط پمپ هاي مختلف از تجمع آب درگودال هاي محوطه آوار جلوگيري شود

ـ براي حركت اضطراري بر روي آوار مي بايست از الوارهايي با ابعاد مناسب و به طوري استفاده شود  7

  .صورت اجبار، مستقيماً بر روي آوار قرار نگيرد كه جز در

ـ چنانچه در حين آوار احتمال ريزش قسمتهايي از ساختمان  تأسيسات وجود دارد بايد با استفاده از  8

  .از ريزش آوار جلوگيري كرد …شمع ها، جكها، فكهاي بازشونده، تيرآهن و 
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. ـ كليه افراد حاضر در عمليات آوار برداري بايد حداقل به كاله و كفش ايمني و دستكش مجهز باشند 9

افراد بايستي در صورت لزوم به ديگر وسايل انفرادي ازقبيل ماسك تنفسي همراه با دستگاه تنفسي، كمربند 

  .مجهز شوند …ايمني و 

  .صورت پذيرد ـ كنترل و مهار آتش و اطفاي حريق در اسرع وقت 10

ابتدا سرو سينه مجروح و سپس ساير قسمت هاي ( ـ افراد را به طور صحيح از زير آوار خارج كنيد  11

  ).بدن را از زير آوار خارج شود

ـ در صورتي كه در عمليات آوار برداري، گردوغبار زيادي به وجود آيد توصيه مي شود با انتشار آب به  12

  .وي محوطه آوار برداري نسبت به نشست خاك اقدام نمودبر ر) افشانه ( صورت پودري 

به عنوان يك دستورالعمل كلي، افراد به هيچ وجه مجاز نيستند كه در طي عمليات نجات بر روي  :نكته 

  ).مگر درموارد ضروري ( هاي آوار باال بروند،  توده

مكان توده هاي بزرگ آوار به  دسترسي به حفره ها، اتصاالت فضاهاي خالي، راه گربه رو در آوار، نقل 

  .منظور نجات اشخاص به دام افتاده، معموالً يك جريان بطئي و كند بوده و مستلزم كار زياد است

هر چند كه راه گربه رو كمك بسيار خوبي براي نجات است، ليكن نبايد تصوركرد كه   مي توان آن را در ( 

  .).ستفاده قرار دادهر كجا، به عنوان عامل نجات به طور مؤثر مورد ا

  :سيل 

  :بروز حادثه سيل از دو عامل اصلي نشئت مي گيرد 

  الف ـ جاري شدن سيل ناشي از عوامل طبيعي  

  .ب ـ جاري شدن سيل ناشي از عوامل غير طبيعي
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  :جاري شدن سيل ناشي ازعوامل طبيعي : الف 

بارش شديد باران، ذوب شدن برف در ارتفاعات در اثر گرم شدن ناگهاني هوا ؛ در اين زمينه شهرهايي كه  

در دامنه ارتفاعات قرار گرفته اند بيشتر مورد تهديد واقع مي شوند، بزرگترين عامل موثر به حداقل رساندن 

ست، معموالً كار پيشگيري بعد از خسارت مالي و جاني موارد تحقيقاتي و پيشگيري قبل از وقوع حادثه ا

  .پايان گرفتن كار گروه تحقيقات و جمع بندي گزارشات شروع مي شود

الزم به ذكر است گروه تحقيقات خود نيز عامل پيشگيري است و گزارش تحقيقاتي مطابق مشروحه ذيل 

  :است

اي بزرگ يا تخته سنگهايي ـ باز بيني سيل از قله كوههاي مشرف به شهر و يادداشت برداري از قلوه سنگه1

كه در اثر فرسايش آمادگي حركت به قعر دره را داشته و با يك يا چند بارش شديد طوالني باران از جايگاه 

خود به مقصد بستن سيل حركت نمايد و در حين غلتيدن در گلوگاهي از دره گير و ايجاد آب بندي خاكي 

  .و سنگي موقت بنمايد

آب بريدگي هاي خاكي چه مقدار احتمال ريزش ناشي از بارش باران و ذوب آيا صخره هاي آهكي و  – 2

  شدن برف دارند؟

  ـ ريشه درخت هاي موجود در كنار سيل چه مقدار در اثر فرسايش از خاك بيرون آمده است؟3

برخوردار باشد شكستن    آب بند، ممكن  2و  1ـ منطقه در جايي كه از شرايط مندرج در رديف بند  4

ر اثر فشار آب هاي انباشته شده، يك مرتبه صورت بگيرد يا اين كه آب بند خاكي ناشي از سيل آب است د

پرشده و در حين سرريز، دچار ويراني گردد، سيل مجدد كه ناشي از تخريب آب بند خواهد بود چه مقدار 

  مي تواند رسوب سنگ و درختان مسيل كوهستاني را وارد به شهر نمايد؟

  آب كوهستاني از يك يا چند گلوگاه وارد مسيل شهري مي شود؟ـ آيا سيل  5
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  ـ مسيل داخل شهر چه مقدار كشش يك چنين سيل پيش بيني شده را دارد؟ 6

  ـ آيا با احداث بناي ساختماني و ايجاد آلونك وكيوسك به حريم رودخانه تجاوز شده است؟ 7

  كارگران سيار ايجاد نشده است؟ ـ در داخل رود خانه كارگاههاي موقت گليرسازي به وسيله 8

  ـ آيا الشه اتومبيل و الستيك هاي  اسقاطي درداخل مسيل حريم رودخانه بروي هم انباشته نشده است؟ 9

ـ قوس پلهاي احداث شده بروي مسيل به اندازه كافي است تا بعضي ازمحموله هاي سيل كه درواقع  10

يل مي دهند از اين گونه پل هاي قوسي عبور مي روي آب قرار گرفته و حجمي اضافه در روي آب تشك

  كند؟

  ـ در مسيل ها فشار شكن طبيعي وجود دارد؟ 11

با اينكه رودخانه به اين وسيله ( ـ در چه نواحي از مسيل مي توان فشار شكن مصنوعي ايجاد كرد  12

  رودخانه مجهز به رسوب گير هست ؟) تجهيزات 

  در است ؟ـ آسيب ديدگي هاي ديواره مسيل چق 13

ـ در صورت اطمينان رودخانه و يا خارج شدن سيالب از مسيل راههاي هدايت سيالب به مسيل از چه  14

  نقاطي است ؟

  :پيشگيري از گسترش سيالب و امداد رساني به مردم 

  . مطالب فوق به آن اشاره شد 14ـ انبار كردن شن، ماسه با گوني درب بسته؛ در مناطقي كه دربند  1

به منظور ايجاد  14ده نگهداشتن وسايل مكانيزه سنگين در نزديكي محلهاي پيش بيني شده در بند ـ آما 2

  .كانالهاي انحرافي و هر گونه كارهاي امداد رساني

  .ـ استفاده ازفشار شكن مصنوعي به منظور گرفتن سرعت سيل و گرفتن محموله هاي حجيم از روي آب 3
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ها  هاي حجيم و سنگين به پل ها، خارج كردن اينگونه محموله محمولهـ درصورت گير كردن بعضي از  4

  .هاي هيدروليكي سنگين يا به وسيله جرثقيل هاي بزرگ به وسيله چنگك

 ـ قبل از سر ريز رودخانه و يا طغيان مناطقي از جمله سر پيچ ها را با احداث ديواره با گوني شن پيش 5

  .گيري الزم را به نماييم

  .سازمان هواشناسي كشور در مورد تغييرات شرايط جو ـ تماس با 6

هاي امن و موثر و مجهز كردن  ـ آماده باش كامل نيروهاي عمل كننده يا ضربت و استقرار آنان در مكان 7

 .پرسنل به تجهيزات گروهي و انفرادي

  

  :الف ـ تجهيزات گروهي 

عدد برانكارد، مقداري لباس زنانه و  3در اختيار داشتن يك دستگاه آمبوالنس و حداقل براي هر گروه 

  .مردانه ـ پتو ـ جعبه كمكهاي اوليه پزشكي

  :ب ـ تجيهزات انفرادي 

  و كمربند ايمني ) كاسكت ( ـ مجهز بودن افراد به لباس ضد آب و چكمه و كاله ايمني  1

  .ـ استفاده از بي سيم هاي دستي 2

  .ـ استفاده از بلندگوي دستي 3

ـ به همراه داشتن براي هر نفر يك رشته طناب سبك و مقاوم مثل طناب ابريشم پرلون يا مشابه و  4

  تعدادي كارابين 

  ـ چراغ قوه يا نورافكن هاي دستي  5

  )نظامي ( ـ همراه داشتن بيل و كلنگ انفرادي  6
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از و غيرمجاز به وسيله هاي فلزي مج كه بيشتر شدن يا افزايش طغيان محرز باشد برچيدن پل جايي ـ در 7

ها در محاصره سيل قرار نگرفته  جراثقال؛ دراين زمينه بايستي توجه نمود تا اشخاص با برچيده شدن     پل

  .باشد

ـ در حين طغيان در جايي كه عرض رودخانه كم باشد و در صورتي كه احداث پلهاي موقت مقدور  8

توان با استفاده جراثقالهاي دكل بلند و با بستن  نگردد براي نجات محاصره شدگان آن سوي رودخانه مي

سبد يا كابين مخصوص به قالب آن، جهت نجات افراد محصور شده اقدام نمود؛ بديهي است در اين 

هنگام دكل جراثقيل در پايين ترين درجه زاويه بصورت خوابيده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در غير 

فن راپل به نقطه مورد نظر فرود آيد يا اين كه از شيوه فرود با حمايت يك اين صورت نجاتگر با استفاده از 

نفره خود را به پايين خواهد رساند، در زمينه نجات افراد محصور شده با توجه به موقعيت محل يا وضع 

  .روحي و جسمي آنان تصميم گرفته خواهد شد

  ـ صاعقه  ٤ـ٢

  حادثه اي زيبا ولي خطرناك : رعد و برق 

و برق نوعي تخليه الكتريكي است كه در اثر انتقال الكتريسيته ساكن بين دو ابر يا بين ابر و زمين رعد 

  .گيرد در رعد و برق هاي شديد، معموالً بيشترين تخليه الكتريكي صورت مي. ايجاد مي شود

  رعايت نكات ايمني در داخل ساختمان ) الف 

  .و بيرون نرويد مگر آن كه الزم باشد وقتي رعد و برق رخ مي دهد در منزل بمانيد - 1

  .به منظور جلوگيري از آتش سوزي ناشي از صاعقه بر روي ساختمان هاي بلند برق گير نصب كنيد

  .از در و پنجره، بخاري ديواري، شوفاژ و يا ديگر هادي هاي الكتريكي دورشويد

  . دو شاخه و وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكشيد
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  .خانه، خانواده و اموالتان را در برابر سوانحي مثل رعد و برق بيمه نماييد

  

  رعايت نكات ايمني در خارج ساختمان ) ب 

نزديك يكديگر قرار دهيد اگر در فضاي باز گرفتار توفان و رعد و برق شديد زانو بزنيد، پاهاي خود را  -1

  .و سر خود را خم كنيد

  .در ارتفاعات و مناطق باز قرار نگيريد و از باالي تپه ها و نقاط مرتفع دور شويد -2

از تجهيزاتي مانند تراكتور، موتور سيكلت، دوچرخه و ماشين چمن زني استفاده نكنيد و در صورت وقوع 

همچنين از بيل هاي فلزي، بند . ل هادي الكتريسيته هستندرعد و برق از آنها دور شويد زيرا اين وساي

  .رخت و غيره استفاده نكنيد

  .از حصارهاي فلزي، خطوط تلفن و برق دور شويد -3

نزديك شدن به درختان و يا قرار گرفتن در زير آنها ممكن است خطر جانبي داشته باشد زيرا به علت  -4

  .ش سوزي وجود دارد، لذا از اين كارخودداري كنيدبرخورد برق و حرارت حاصل از آن امكان آت

زير ستون هاي بتوني، سيم هاي برق هوايي، مخازن و شيشه ها پناه نگيريد زيرا احتمال فرو ريختن و  -5

  .افتادن آنها وجود دارد

در صورتي كه در اتومبيل هستيد از درختاني كه ممكن است روي آن بيفتد دور شويد و سپس پارك  -6

  .موتور و راديوي ماشين را خاموش كني دو آنتن آن را پايين بكشيد .كنيد

  .اگر درمزرعه هستيد فوراً حيوانات اهلي و دام ها را به پناهگاه ببريد -7

  .به اشياي فلزي از قبيل دوچرخه، نرده هاي آهني، قالب ماهيگيري و لوازم فلزي خانه دست نزنيد -8

 .هستيد فوراً از آب بيرون بياييد اگر در حال شنا كردن يا در قايق -9
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 فصل پنجم

  "شناخت ضرورت و اهميت پيشگيري از حريق در اماكن"

  

  اصول و مباني 

ايمني از حريق در ساختمان به كمك تحقيق، طراحي و مديريت ميسر مي گردد، دامنه مطالعاتي آن      

  . بسيار  وسيع و شامل علوم مختلف و رشته هاي گوناگون است 

  عــالوه بـر علـوم فنـي و تجـربي در صـنعت سـاختمــان، از علـوم اداري، روان شناسي،     

  . جامعه شناسي و دانشهاي مشابه نيز استفاده مي شود كه هر يك به نحوي و اندازه اي در آن سهيم هستند 

  :براي دستيابي به ايمني از حريق از سه راه مي توان اقدام كرد 

  .شناخت علل به وجود آمدن حريق و كوشش براي جلوگيري از بروز آن  -١

  .شناسايي داليل رشد و گسترش حريق و كوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن  -٢

  .يادگيري اداره كردن حريق و كوشش براي كنترل و خاموش نمودن آتش سوزي  -٣

چگونه بروز مي كنند، چطور گسترش مي يابند و به چه در عمل، با علم و آگاهي به اينكه حريق ها      

از طريق انجام برنامه هايي جداگانه براي فراهم نمودن ايمني به  نحوي ميتوان آنها را كنترل و خاموش نمود،

  : شرح زير اقدام مي شود 

  تدوين و اجراي استانداردها و آيين نامه هاي پيشگيري از بروز حريق ) الف 

برنامه ريزي ها شامل تمام ملزومات و اقداماتـي است كه به نحـــوي موجبات آتش سوزي  ايـن گروه     

فعاليت هايي مانند كوشش هاي تحقيقاتي و تعليماتي پيرامون مسائل . و بروز حريق را از ميان بردارند 

هاي  گوناگون آتش گيري و آتش سوزي، تهيه و تنظيم و آموزش توصيه ها و پيشگيري ها، توسعه روش
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اداري و خدمات ايمني و به طور كلي تمام اقداماتي كه در مجموع به خاطر رو به رو نشدن با آتش سوزي 

اين گروه فعاليت ها معموالً در مراكزي مانند دانشگاه ها، آزمايشگاه هاي . بكار ميروند از اين زمره اند 

هاي تحقيقاتي و تهيه استاندارد و آتش و حريق شناسي، سازمانهاي پژوهشهاي علمي و صنعتـي، مـؤسسه 

گاهي شركتهاي بيمه آتش سوزي انجام مي گيرد، اين اقدامات همگي زير عنوان ممانعت از حريق نام برده 

  . مي شوند 

  تدوين و اجراي استانداردها و آيين نامه هاي ساختماني محافظت در برابر حريق ) ب

ودن شرايطي از پيش بررسي، تدارك و طــرح مي شوند بطـور كلي اين كوشش ها به منظور فراهم نم     

. تا در صورت وقوع حريق، تلفات و زيانهاي جاني و مالي ناشي از آتش سوزي به كمترين مقدار برسد 

اين طرز عمل را در حقيقت نوعي مواجه شدن با حريق به شكل ساكن و غير عامل است، در جهت 

و همچنين كنترل و جلوگيري از رشد، ) ساختمان و غيره  اعم از انسان،( محافظت مواجه شونده ها 

اين دور انديشيها در قلمرو و موضوع فعاليت مؤسسه . گسترش و ادامه آتش سوزي به كار گرفته مي شود 

هاي تحقيقاتي ممانعت از حريق نيست و بيشتر در حوزه فعاليت سازمانهايي است كه بر صنعت ساختمان 

الح محافظت در برابر حريق در اينجا مترادف با افزايش ايمني، قابليت، اصط. و ساخت نظارت دارند

استعداد، تاثير ناپذيري و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزي و گسترش حريق به كار مي 

  . رود 

  ايجاد سازمان هاي آتش نشاني و توسعه تدابير و تعليمات اطفاي حريق ) ج

واقعي بكار گرفته مي شوند كه حريق وقوع يافته و ناچار بايد به طور فعال و عامل اين گروه برنامه ها م     

. در واقع آخرين تالشهايي هستند كه به اميد حفظ ايمني مي توان به آنها متوسل شد . با آن مبارزه كرد 

گ ممانعت و هـزينه بـه كـارگيري ايـن كوشش ها نسبتـاً زياد است اما در مواردي كه آگاهي دانش و فرهن
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محـافظت براي دستيابي به ايمني كفــايت نمي كند ضمن از دســت رفتن بخشي از ايمني، الزاماً بايد در 

  . ايجاد و توسعه فنون مبارزه با حريق و تنظيم و تعليم عمليات و تدابير آتش نشاني نيز همت گـماشت 

داشته و ميتوان آنها را جزء همه گروه ها الزم به توضيح است كه بسياري از كوشش ها حالتي مشترك      

تأمين شبكه آبرساني شهري براي عمليات اطفاء حريق، آموزش همگاني و باال بردن فرهنگ . منظور نمود 

شبكه آب ( عمومي در مورد آتش نشاني و آتش سوزي، تدارك وسايـل خودكــار          خاموش كننده 

  .حريق در ساختمان ها  و مانند آن از اين گونه كوشش ها هستند  و جلو گيري از. )  …افشان اتوماتيك و 

شـناخت عوامـل بوجـود آورنده آتش و راه هاي مختلف خاموش كردن و جلوگيري از آتش 

  سوزي

آتش از تركيب سريع اكسيژن با اجسام، مايعات و گازهاي سوختني در درجه حرارتي خاص كه درجه      

كه خود توليد حرارت مي ( پس از اشتعال، عمل سوختن يا احتراق . د مي آيد اشتعال ناميده مي شود بوجو

ادامه مي يابد تا جسم تماماً سوخته شود، به بيان ديگر ميتوان گفت كه اجسام و مايعات در اثر حرارت   )كند 

  . به گاز تبديل شده و گازهاي گداخته در اثر تركيب با اكسيژن توليد شعله ميكنند

جلوگيري  كنيم و يا اگر درجه ) كه سوختن ناميده ميشود ( ـر از تركيب اكسيژن و مواد سوختني اگـــ     

حرارت سوخت را در سطحي پايين تر از درجه اشتعال حفظ كنيم آتشي به وجود نخواهد آمد و نيز اگر در 

تش خاموش خواهد حالت احتراق به طريقي از فعل و انفعالهاي زنجيره اي خودكار احتراق ممانعت كنيم آ

  . پس به طور كلي با روشهايي كه در زير بدان اشاره ميشود ميتوان از ادامه آتش سوزي جلوگيري كرد . شد 
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  كنترل اكسيژن

اگر گاز غيرفعالي جايگزين اكسيژن شود و يا اگر بين اكسيژن و آتش مانعي ايجاد شود آتش از بين      

خواهد رفت، به كار بردن برخي گازهاي خاموش كننده مانند گاز انيدريدكربنيك و بعضي مواد شيميايي 

 . .مانند كف بر اساس اين روش متداول شده است 

  

  كنترل سوخت

بر مشخصات سوخت، مثالً جداسازي يا دور كردن از هم و در درجه حرارت پايين نگاه با نظارت       

دقت در نحوه استفاده . داشتن مواد و در صورت لزوم انتقال آنها ميتوان از ادامه آتش سوزي جلوگيري كرد 

  از مواد سوختني در ساختمان، خيس كردن مواد سوختني به كمك آب

  دن مشخصات فيزيكي اجسام فيزيكي  از جمله روشهاي معمولو تغيير دا) قبل از اشتعال(

  . مي باشد 

  كنترل حرارت  

  . به كمك آب ميتوان سوخت را سرد نمود و از به وجود آمدن گازهاي قابل اشتعال جلوگيري كرد      

  شناخت عوامل بروز حريق و حادثه در ساختمان ها 

  .... ) .زي و كبريت، آشپ مثل سيگار،( بي احتياطي انسان   -

  ... ) .مثل اتصاالت برقي يا خرابي وسايل برقي و ( اشكاالت فني  -٢-٣

  ... ) .مثل خودسوزي يا خرابكاري و ( ايجاد عمدي حريق  -٣-٣

  ... ) .مثل صاعقه، زلزله و ( پديده هاي طبيعي  -٤-٣
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  .... )كبريت، آشپزي و   مثل سيگار،( بي احتياطي انسان 

ترين علل شروع حريق بي احتياطي افراد باشد كه البته مقابله با آن  از نظر طراحي  معمول زشايد يكي ا     

تقريباً تمامي حوادث حريق ناشي از استعمال دخانيات در صورت اراده قابل جلوگيري . بسيار مشكل است 

ست، لذا است ولي با وجود اين يكي از علل عمده آتش سوزيها و از بين رفتن زندگي همين مورد ا

استعمال دخانيات در هر مكاني مجاز نمي باشد و در ساير مكانهاي مجاز استفاده از زير سيگاري مناسب 

ضمن اينكه افراد سيگاري نبايد هنگام خواب و در رختخواب سيگار بكشند و يا سيگار . الزامي است 

ل از خاموش كردن داخل سطل روشن خود را روي مواد قابل اشتعال رها كنند و يا ته سيگار روشن را قب

  .زباله و يا هر مكان ديگر كه امكان مشتعل شدن مواد وجود دارد بياندازند 

  ... )مثل اتصاالت برقي يا خرابي وسايل برقي و ( اشكاالت فني 

همانطور كه ميدانيد ايمني مطلق قابل دسترسي نيست زيرا تمام سيستم ها و سرويس هاي ساختماني      

سازنده بايد اين فرسودگي را طوري پيش بيني كند          كه قابل كنترل و . وده مي شونديك روز فرس

ضمن .  قابل بازسازي باشد و اگر حريقي در اثر نقص فني پيش آمد خسارات حاصله به حداقل برسد 

دستگاه اينكه با سرويس و نگهداري به موقع از وسايل و جايگزين كردن       دستگاه هاي جديد به جاي 

  . هاي فرسوده تا حدود زيادي ميتوان از وقوع چنين حريق هاي جلوگيري كرد

  ... )مثل خودسوزي يا خرابكاري و ( ايجاد عمدي حريق 

حريق هاي عمدي نوعاً قابل پيش بيني و پيشگيري نيستند،  اما ميتوان با وسايل حفاظتي تا حدودي از           

عمدي مي تواند در اثر منافع شخصي، پنهان كردن جرم، كينه جويي، حريق هاي . خسارات حاصله كاست 

  . خوي وحشيگري بدون كينه توزي و يا انگيزه هاي تروريستي و غيره باشد 

  ... )مثل صاعقه، زلزله و ( پديده هاي طبيعي 
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له نيز زلز. صاعقه مهمترين منشاء حريق طبيعي است و خطرهاي ناشي از آن بخوبي شناخته شده است      

يكي از خطرهاي مهم آتش سوزي از طريق تركيدگي لوله هاي گاز و بريده شدن اتصاالت برق به حساب 

  . مي آيد و در مناطق زلزله خيز يك مساله جدي به شمار مي رود 

ساختمان هايي كه در ارتفاعات بلند و اطراف تپه ها و يا بصورت منفرد دور از ساير ساختمان ها قرار      

ه اند در معرض خطر برق زدگي هستند، البته آنهايي كه داراي ستون و يا دودكش بلندند بيشتر مورد گرفت

تهديد قرار دارند، لذا اينگونه ساختمان ها بايد مجهز به سيستم برق گير باشند تا شوك وارده را مستقيماً به 

  . زمين منتقل كند 

  عملكرد آتش در يك فضاي محدود 

آتش در اثر عمل انتقال حرارت معموالً با حركتي عمودي به طرف باال رانده مي شود و با رسيدن به      

  آتش ضمن توليد حرارت و . سقف ساختمان به صورت افقي توسعه مي يابد 

اگر دود و گازها محبوس باشند به شكل قارچ مانندي تمام فضاي . مقدار زيادي گاز نيز آزاد مي كند  دود، 

 ٦٥٠درجه حرارت برروي ساقه قارچ و نزديك به شعله ها به سرعت زياد ميشود و از . اتاق را پر ميكنند 

در بقيه قسمت ها افزايش حرارت تدريجي است و ممكن است . درجه سانتيگراد افزايش مي يابد  ١٠٠٠تا 

حتماالً اشخاص ساكن در اتاق تا مدت كوتاهي افراد را تهديد نكند،  اما اگر عمل تخليه گاز انجام نگيرد ا

بايد توجه داشت كه بيشترين تلفات جاني . به دليل مسموميت ناشي از گاز، موفق به فرار نخواهند شد 

  . حريق هميشه به سبب وجود دود و گازهاي سمي اتفاق مي افتد 

سقف و همچنين گازهايي كه به شكل قارچ تمام قسمت زير سقف را پر كرده  قسمت بااليي ديوارها،     

اند همگي به سرعت داغ شده، توليد انرژي تشعشعي كرده و مواد مشتعل نشده در پايين و روي كف را 

يد شده بيشتر خواهد هر قدر فاصله سقف با آتش كمتر باشد مقدار انرژي تشعشعي تول. سريعاً گرم ميكنند 
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واضح است كه اگر در نازك كاري سقف و ديوارها، مصالح و مواد سوختني بكار رفته باشد  مراحلي . بود 

  . كه گفته شد با سرعت و شدت بيشتري طي خواهد شد

  تعريف بار سوخت 

  . ت مي كنند منظور از بار سوخت، اشياء، مواد، مصالح و تمام چيزهايي است كه در عمل احتراق شرك     

  تعريف بار حريق 

بار سوخت اگر با وزن مقدار چوبي كه به همان اندازه انرژي حرارتي توليد كند مقايسه شود و براي هر      

  . متر مربع  زيربنا محاسبه گردد بار حريق نام خواهد گرفت 

  كنترل حرارت و تحمل انسان در مقابل گرما 

اشخاص ساكن در بنا فقط مدت كوتاهي . ق براي آدمي دشوار است پذيرش حرارت توليد شده از حري     

. وجود آب در هوا تحمل حرارت را سخت تر ميكند . مي توانند حرارت حاصل از حريق را تحمل كنند 

تحمل آن ) مثالً در فاصله سه متري از شعله ( درجه سانتيگراد مي رسد  ١٥٠وقتي درجه حرارت محيط به 

هرچه رطوبت بيشتر باشد به . از پنج دقيقه آن هم در هواي خشك امكان پذير است  فقط براي مدتي كمتر

  . همان نسبت مقدار تحمل انسان نيز                 كمتر است 

كنترل درجه حرارت محيط بايد به كمك تهويه انجام گيرد و قبل از خروج اشخاص از ساختمان نبايد      

تصور حرارت      توليد شده از حريق براي اكثر . روي آتش آب پاشيد  براي پايين آوردن درجه حرارت بر

مردم خيلي وحشتناك است، در حالي كه حرارت آخرين عاملي است كه باعث مرگ مي شود و معموالً 

  .اشخاص قبل از تأثير حرارت هالك مي شوند 
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  راه هاي انتقال حرارت 

انتقال حرارت . ر انتقال يافته و باعث سرايت حريق شود حرارت مي تواند از نقطه اي به نقطه اي ديگ     

اين   راه ها عبارتند از . به راه هاي مختلف صورت مي گيرد و در هر انتقال بخشي از آن تحليل مي رود 

  .جابجايي، هدايت و تشعشع 

  :درجه اشتعال 

ن ترين درجه حرارتي كه عبارت است از پايي) گاز  –مايع  –جامد ( درجه حرارت اشتعال يك ماده      

  . باعث اشتعال ماده سوختني  بدون احتياج به عامل آتش زنه مي شود و آتش سوزي ادامه مي يابد 

  بطور كلي بيشتر مواد و مصالح موجود در ساختمان در حريق هاي عظيم و وقتي كه     

  . ب مي شوند درجه سانتيگراد تجاوز كند جزء مصالح قابل اشتعال محسو ٥٤٠درجه حرارت از 

  انواع تصرفات  -٥-٣

  تصرفات مسكوني  -١

  تصرفات آموزشي و فرهنگي  -٢

  تصرفات درماني و مراقبتي -٣

  تصرفات تجمعي -٤

  تصرفات اداري و حرفه اي  -٥

  تصرفات كسبي و تجاري  -٦

  تصرفات صنعتي -٧

  تصرفات انباري -٨

  تصرفات مخاطره آميز -٩
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  طبقه بندي كلي تصرف ها بر اساس ميزان خطرات حريق  - ٦-٣

تمام تصرف هاي نه گانه بر اساس مقدار بار محتويات و مقدار خطرات حريق به سه گروه زير طبقه      

  :بندي مي شود 

  كيلوگرم در متر مربع زير بنا  ٥٠ميانگين محتويات قابل احتراق  :كم خطر - 1

كيلو گرم در  ١٠٠ ‹ميانگين محتويات قابل احتراق  ≤كيلو گرم در متر مربع زير بنا  ٥٠ :ميان خطر  - 2

  متر مربع زير بنا 

  ميانگين محتويات قابل احتراق  ≤كيلو گرم در متر مربع زير بنا  ١٠٠ :پر خطر  -3

  :گروه تصرف هاي كم خطر - ١

شامل تصرفهاي مسكوني، تصرفهاي آموزشي و فرهنگي، تصرفهاي درماني و مراقبتي، تصرفــهاي      

تصرفهاي اداري و حرفه اي و نيز آن دسته از تصرفهاي صنعتـي و انبـاري مي باشد كه محتويات   تجمعي،

  . كيلو گرم در متر مربع زير بنا كمتر است  ٥٠قابل احتراق در آنها از 

  :رف هاي ميان خطرگروه تص- ٢

شامل تصرفهاي كسبي و تجاري و نيز آن دسته از تصرفهاي صنعتي و انباري است كه محتويات قابل      

  . كيلوگرم در متر مربع زير بنا كمتر است  ١٠٠تا  ٥٠احتراق در آنها بين 

  :گروه تصرفهاي پر خطر-٣

و نيز آن دسته از تصرفهاي ) ار حريق در آنها بدون در نظر گرفتن ب( شامل كليه تصرفهاي مخاطره آميز      

  كيلو گرم در متر مربع  ١٠٠صنعتي و انباري است كه محتويات قابل احتراق در آنها از 

 . زير بنا تجاوز مي كند 
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 فصل ششم 

  آشنايي با كليات و مباني نجات

  

  كليات و تعاريف 

   :ايمني

گونه  امنيت كه به معناي وجود شرايطي است كه هيچست مترادف با امن، امان، ايمن و ا واژه اي

  .خطايي وجود نداشته و خطري افراد و اموال را تهديد نكند

   :ضريب ايمني 

  .درصد رهايي و خالصي از ريسك غيرقابل قبول و درجه دوري يا فرار از خطر را ضريب ايمني گويند

   :ضريب خطر يا ريسك

                                     :ت حادثه به دست مي آيدضرب احتمال وقوع حادثه در شد از حاصل

  ريسك يا خطر= احتمال وقوع   *شدت حادثه 

   :حادثه يا سانحه

   .رويدادي ناخواسته و بدون برنامه ريزي است كه ممكن است ايجاد خسارت جاني و مالي نمايد

   :شبه حادثه

  .مراه ندارده ولي خساراتي به ست كه واقع مي شودا حادثه اي

حادثه قابل  30حادثه قابل توجه و  10طبق آمارهاي جهاني در مقابل هر يك حادثه بزرگ : نكته 

 .شبه حادثه اتفاق مي افتد 600اغماض و 
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   :شرايط اضطراري

. انحراف شديد از شرايط عادي و وضعيت نرمال و استاندارد ، ايجاد شرايط اضطراري مي نمايد 

ريق و حوادث يا سوانح مترقبه و غيرمترقبه كه شرايط عادي را تحت تأثير قرار ميدهند ايجاد شرايط ح(

  ).اضطراري مي نمايند

  .شرايط اضطراري ممكن است در مسائل بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه نيز ايجاد شود 

   :شدت حادثه

ببارآمده مي    روحان و يا ميزان خسارات ماليشدت حوادث و سوانح را معموالً با تعداد كشتگان، مج

  .سنجند

  

  :تقسيم بندي سوانح وحوادث  

  : سوانح و حوادث به سه دسته زير تقسيم مي شوند 

  : بالياي طبيعي 

وجود مي ه عنصر زمين، هوا، آتش و آب ب چهارحوادث و سوانحي هستند كه براثر بي نظمي غيرعادي   

سوزي جنگل ها، صاعقه و رانش زمين  حوادث و سوانحي مثل زمين لرزه، توفان، گردباد، سيل، آتش. آيند

  . از اين دسته هستند

  : سوانح و حوادث صنعتي 

توجهي انسان ها  عنصر و محاسبات غلط، اشتباه، غفلت يا بي چهارحوادثي هستند كه با دخالت همان 

ها و سدها، انفجارات  ن، انتشار گاز يا مواد شيميايي صنعتي، تخريب پلحوادث معاد. واقع مي شوند

 . قابل انفجار و آلودگي محيط زيست از اين دسته سوانح هستند مخازن و منابع بزرگ مواد
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  : حوادث و سوانح ناشي از برخوردها و مسائل اجتماعي و فردي 

بجز  ،شوند هوا، آتش و آب مرتبط مي عنصر اساسي زمين، چهاراينگونه حوادث معموالً كمتر به 

مواردي كه اشخاص به اشتباه ، خودسري يا اختالالت شخصيتي تصميم هايي بگيرند كه به وقوع حوادثي 

اين ) . هوايي ، زميني ، دريايي(در زمين ، هوا و يا آتش سوزي منجر مي شود، مثل سوانح حمل و نقل 

ي و فرهنگي و حوادث تروريستي و جنگ و فقر و بيكاري دسته سوانح و حوادث ناشي از اختناق اجتماع

  .هاي مختلف است و گرسنگي، فساد و بيماري

  : نكته

ه جنگ اتمي يا هسته اي يك حادثه استثنايي محسوب شده و به عنوان فاجعه آميزترين نوع سوانح ب

  . شمار مي رود

  انواع خسارات حوادث و سوانح 

  :خسارات مستقيم 

ريزش ساختمان ها و لغزش زمين : مستقيماً در اثر وقوع حادثه بروز مي نمايند مثل خساراتي هستند كه

ها و يا تخريب اماكن مسكوني در اثر وقوع سيالب و يا  در اثر زمين لرزه و كشته شدن ساكنين ساختمان

  .سوختن درختان جنگل ها در اثر آتش سوزي

  :خسارات غيرمستقيم

ادث ثانويه اي كه پس از وقوع حادثه اصلي واقع مي شوند ببار مي خساراتي هستند كه در اثر وقوع حو

مثل آتش سوزي يا نشت گازهاي سمي و قابل اشتعال، انفجار و مخازن تحت فشار در اثر تخريب . آيد

تاسيسات و ساختمان ها براثر وقوع زمين لرزه و يا شيوع بيماري در اثر عدم رعايت بهداشت پس از وقوع 
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زمين لرزه و ايجاد سيالب در مناطق آبگير  ماكن مسكوني شهرها و يا تخريب سدها در اثرزمين لرزه در ا

  .اطراف سد

  قربانيان حوادث و سوانح

  : قربانيان سوانح به چند دسته تقسيم مي شوند

كشته ها و مصدومين و جان ( قربانياني كه بيش از سايرين در معرض تاثير مستقيم سانحه بوده اند  -

  . )باختگان 

بستگان ونزديكان قربانيان دسته اول كه ميزان دلتنگي و پريشاني و وحشت آنها متناسب با ميزان  -

  . نزديكي يا قرابت آنها با قربانيان است

  .ي امداد و كشف و جمع آوري اجساد و ايمن سازي و بازسازي محل حادثه ديده گروه ها كاركنان -

آوري هدايا  اجتماعي، اقتصادي، روحي و رواني و گروه هاي جمعساير افراد متأثر از حادثه به لحاظ  -

  ).دولتي و غيردولتي(سازمان ها و موسسات خيريه و مردمي  هاي مردمي و و كمك

صعب         مثالً در سانحه سقوط يك هواپيماي مسافربري در دريا و يا در يك منطقه كوهستاني و

گروه هاي امداد ويژه با لوازم و تجهيزات متناسب با محل حادثه و العبور كه در امداد رساني حادثه، نياز به 

سازماندهي مؤسسات و سازمان هاي مختلفي مي باشد و يا وقوع يك زمين لرزه در يك شهر بزرگ كه 

 .كليه نيروها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي كشور را درگير حادثه و تبعات ناشي از آن مي نمايد
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  :د و نجاتاصول اوليه امدا

گروه هاي نجات به منظور كسب نتايج قابل قبول از انجام خدمات امدادي الزم است اصول اساسي زير را 

  :در عمليات كمك رساني رعايت نمايند

  .ـ بازرسي، تشخيص و درك صحيح نوع حادثه، تعداد مصدومين و وضعيت آنها و احتمال تداوم حادثه1

  .يين وظايف افرادـ سازماندهي نيروهاي نجاتگر و تع2

  .ـ مشخص نمودن تجهيزات و ابزار مناسب مورد استفاده در عمليات نجات3

كه داراي مشكل قطع تنفس و  مثالً لحاظ اولويت در نجات جان افرادي(هاي نجات  ـ تعيين اولويت4

  ) .يا خونريزي شديد هستند

  .قربانيان حادثهـ شناسايي و تعيين محل مناسب و امن جهت استقرار مصدومين و 5

  .ـ شناسايي و تعيين محل مناسب براي استقرار هلي كوپتر يا آمبوالنس6

  .ـ همكاري با نيروهاي انتظامي و ساير نيروهاي حاضر در محل7

  :تكنيك هاي نجات -

  .ـ دقت در نجات مصدومين و پيشگيري از تشديد صدمه و آسيب ديدگي1

  .هاي مصدومين اب و استرسـ ايجاد اميد و آرامش و برطرف كردن اضطر2

  .ـ كاربرد اصولي و صحيح از ابزار و تجهيزات3

 .هاي كاري ـ انجام دقيق و سريع امور امدادي با توجه به اولويت4
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  :هماهنگي گروه هاي نجات

ها و سوانح مختلف اقدام  سوزي كه در حوادث مترقبه، غيرمترقبه، آتش گروه ها، سازمان ها و افرادي

  : به انجام عمليات امدادي مي نمايند عبارتند از

احمر،  ها، اورژانس، هالل امدادگران مؤسسات و سازمان هاي آتش نشاني و امداد شهري، شهرداري

هاي آب و  راه، گروه هاي امداد حوادث سازمان نظامي، انتظامي و راهنمايي و رانندگي، پليس  نيروهاي

  .  . . .شركت گاز، شركت برق، شركت نفت و فاضالب، 

رساني را موفقيت آميز نموده و موجب كاهش آثار و عوارض حوادث  مهمترين عاملي كه امر امداد

قوانين و مقررات موجود در اين . هاي موجود ميان اين سازمان ها مي باشد مختلف مي گردد هماهنگي

  .اضطراري تاكيد مي نمايد سازمان ها نيز بر همكاري با يكديگر در مواقع

  .تشكيل ستاد بحران يكي از نمونه هاي بارز اين امر مي باشد

  :ويژگي هاي امدادگر يا نجاتگر

  .ـ سرعت عمل در كسب اطالعات از وضع بيمار يا مصدوم، موقعيت حادثه و خطرات موجود 1

  ـ آرامش و حفظ خونسردي2

  .آرامش و اطمينان در حادثه ديدگانـ توجه به روحيه مصدومين و تالش در ايجاد 3

  .ها و خطرات موجود در صحنه حادثه ها و بيماري ـ مهارت در امداد و كمكهاي اوليه و شناخت آسيب4

  .ها و امكانات و تجهيزات موجود ـ داشتن ابتكارعمل دراستفاده از شرايط و موقعيت5

  :نحوه برخورد با حوادث و سوانح 

  .ه و وضعيت مصدومينـ درك موقعيت حادثه، سانح1

  .ـ تشخيص صحيح از نحوه وقوع، عوارض و خطرات احتمالي 2
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  ).ايمن سازي محل وقوع حادثه و پيشگيري از توسعه خطر و مصدوميت(ـ رعايت ايمني 3

ابتدا تالش شود خطر از مصدوم دور گردد، در صورت عدم امكان (ـ اولويت بندي در نجات مصدومين 4

و اولويت در نجات مصدومين است كه دچار قطع تنفس، خونريزي ) طر دور كردآن بايد مصدوم را از خ

  .هاي شديد ديگري باشند شديد يا آسيب

  :روش هاي جستجوي مصدومين

  :جستجوي اوليه -

كه بالفاصله پس از رسيدن امدادگران به صحنه حادثه در مناطقي كه قابليت جستجو وجود دارد 

سوزي در مناطق  در حال سوختن امكان جستجو در لحظات آتشهاي  در ساختمان. (گيرد صورت مي

  ).غيرقابل دسترس وجود ندارد

  :جستجوي ثانويه -

داخل ساختمان، در زماني است كه حادثه كامالً تحت كنترل درآمده و  جستجوي كاملي از محل حادثه يا

 نور و هواي كافي در محل وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٨١ 
 

 فصل هفتم

  "اهداف كمك هاي اوليهشناخت اصول و "

  » اصول « 

حادثه هر چه . اصول كلي كمك هاي اوليه در تمام سوانح ، صرفنظر از وخامت آن يكسان مي باشند

كه باشد وظيفه امدادگر آن است كه به سرعت و با خونسردي بطور صحيح وارد عمل شود و تا زماني كه 

ه گيرد و فرد ذي صالح و يا پزشك در صحنه حضور يابد مسئوليت جان مصدوم و يا مصدومين را به عهد

اگر صحنه حادثه از سوي مأمورين انتظامي كنترل نشده، بايد مسئوليت ايجاد نظم را نيز بپذيرد چرا كه 

  . درمحيط شلوغ و پر هرج و مرج       نمي توان اقدام مفيد و موثري براي كمك به مصدومين انجام داد 

  : وظايف امدادگر را بطور كلي مي توان در پنج عنوان طبقه بندي نمود 

  برخورد مناسب با حادثه و مصدوم  -١

  بررسي موقعيت و انجام اقدامات مناسب با آن  -٢

  معاينه و ارزيابي مصدوم  -٣

  اقدامات درماني  -٤

  انتقال مصدوم  -٥

  » اهداف « 

  :ند از اهداف كمك هاي اوليه بترتيب اهميت عبارت

  نجات جان مصدوم  -١

  جلوگيري از وخيم تر شدن حال مصدوم  -٢
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  افزايش احتمال بهبودي مصدوم  -٣

  كاهش درد و رنج مصدوم  -٤

  »تعاريف « 

  :تعريف كمك هاي اوليه 

  :تعاريف مختلفي از كمك ھاي اوليه شده است كه تعدادي از آنھا در زير آمده است

  

اقداماتي كه هنگام وقوع حوادث براي جلوگيري ازمرگ، پيشگيري از صدمات و عوارض بعدي  -١

و يا كاهش درد و رنج مصدوم پيش از رسيدن پزشك و يا انتقال او به مراكز درماني به عمل مي 

  .آيد

ايل كمك هاي اوليه كاربرد صحيح وماهرانه اصول درماني در هنگام بروز حادثه با استفاده از وس -٢

  . موجود به منظور پيشگيري از ضايعات احتمالي يا مرگ مصدوم مي باشد

كاربرد ماهرانه اصول پذيرفته شده درماني به هنگام وقوع يك سانحه يا بدحال شدن ناگهاني ، با  -٣

  .استفاده از امكانات و وسايلي كه در آن زمان در دسترس وجود دارد

اي هستند كه درمورد شخص مصدوم تا رسيدن  د شدهكمك هاي اوليه روشهاي درماني تأيي -٤

  .اجرا مي شود) اگر الزم باشد ( پزشك يا انتقال به بيمارستان 
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  توانايي شناخت عالئم حياتي 

  روحيه مناسب ، سرعت ، دقت ، ابتكار و برخورد مناسب ، كمك خواستن از ديگران 

خويش است و تا زماني كه فرد ذي صالح  امدادگر ملزم به كسب مهارت درجهت كمك به همنوعان

امدادگر شخصيتي مصمم بوده . يا پزشك در صحنه حضور يابد مسئوليت جان مصدوم را به عهده مي گيرد 

و با تدبير؛ افرادي كه در محل سانحه تجمع يافته اند بايد  تحت مديريت وي به كمك مصدومين بشتابند و 

قدامات اوليه كمك رساني به مجروحين و مصدومين انجام وظيفه با قاطعيت درجهت ايجاد نظم و اجراي ا

  .نمايند

امدادگر بيش از آنكه حرف بزند عمل مي كند و درحوادث دلخراش روحيه مستحكم و قوي دارد و به 

در حوادث نزديك امدادگر فرصت اضافي جهت بررسي . بستگان مصدوم و ديگران آزامش مي بخشد 

. رد ،  پس سرعت و دقت درعمل از اصول شخصيتي يك امدادگر مي باشد وضعيت آسيب ديدگان را ندا

عالوه برآن امدادگر موظف است به عالئمي كه نشانة فوريت ها و شروع ضايعة جبران ناپذير مي باشد 

توجه ويژه اي مبذول نمايد، با سهل انگاري و اغماض به مصدوم نگاه نمي كند و به گفته او اعتماد مي 

  .نمايد

  موع شخصيت امدادگر و خصوصيات فردي وي  واجد اهميت فراوان بوده و درمج

دانش، مهارت ، سرعت ، قاطعيت ، نظم ، : مي توان مهمترين نكات شخصيت وي را چنين بيان نمود 

. خونسردي ، مديريت ، دقت ، روحيه مناسب براي كمك به همنوع و برخورد مناسب با وي و ابتكارعمل 

ريع ولي همراه با آرامش باشد ، توجه كنيد كه بين سريع بودن و هول شدن تفاوت برخورد شما بايد س

  .فاحشي وجود دارد
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مطمئن شويد كه براي نجات جان مصدوم خود را به خطر نمي اندازيد، درصورتي كه پزشك يا 

به . پرستار يا شخص با تجربه تر ازشما درمحل حضور نداشت با آرامش عهده دار مسئوليت امداد  شويد

روحيه مصدوم توجه نموده ، اطمينان او را جلب نمائيد و از بيان مطالبي كه موجب ترس وي مي گردد 

خودداري نماييد، نگذاريد مصدوم جراحت خود را ببيند و در صورت امكان ، اضطراب و ناراحتي او را با 

  .جمع كردن خويشان و دوستان او برطرف نماييد

  : د با حوادث وجود داشته باشد شايد بتوان آن را به ترتيب زير بيان نموداگر ترتيبي ساده براي برخور

  . برخود مسلط شويد   -الف 

  . بررسي دقيقي از وضعيت سانحه به عمل آوريد   -ب 

  .در مورد اولويت اقدامات ، تصميم گيري نماييد  -ج

  :شرايطي كه در اين الويت بندي موثر هستند عبارتند از 

   ـ رعايت ايمني

  ـ كمك خواستن از ديگران 

  ـ تقاضاي كمك از مراكز اورژانس 

شناخت حرارت بدن ، تنفس ،  نبض و قلب ، فشار خون ، نبض ، واكنش ها و سطح هوشياري ، رنگ پوست 

  ومردمك چشم 

  :عالئم حياتي 

در اين مرحله از ارزيابي : هنگام برخورد با مصدومين الزم است ابتدا ارزيابي كلي از وي صورت گيرد

چرا . نيازي به تشخيص صدمه و بيماري نبوده و صرفاً درصدد بررسي وضع كلي سالمت مصدوم هستيم

تغيير يك يا دو مورد كه اين عالئم درتعداد بسياري از بيماريها و صدمات مي توانند تغيير كنند و به صرف 
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اين ارزيابي شامل عالئمي مانند هوشياري و درجات آن، . از آنها نمي توان آسيب خاصي را تشخيص داد

تنفس ، نبض ، ضربان قلب ، درجه حرارت ، فشارخون، رنگ پوست و اندازه مردمك چشمها مي باشند كه 

  :بطورخالصه توضيح داده مي شود

  :درجه هوشياري  -الف 

امدادگر به وسيله تكان دادن . اقدام در برخورد با مصدوم ، ارزيابي درجه هوشياري وي مي باشداولين 

. درجه هوشياري او را بررسي مي كند) به اسم يا به هر صورت ممكن ( ماليم مصدوم و صدا كردن وي 

خود اطالع داشته فرد درحال طبيعي كامالً هوشيار بوده ونسبت به محيط خود آگاهي دارد، از زمان و مكان 

  .پاسخ مي دهد) دردناك ، صوتي و غيره ( و به تحريكات 

  : هوشياري مراحل گوناگون دارد كه مهمترين آنها عبارتند از * 

  هوشياري كامل  -

  حواس پرتي مختصر  -

  خواب آلودگي  -

  . فرد كامالً بيهوش است وحتي به تحريكات دردناك نيز جواب نمي دهد :اغماء  -

روشهاي مختلفي براي سنجش ميزان هوشياري وجود دارد كه بعضي دقيق تر از بعضي ديگر هستند ،      

غير از روش فوق الذكر روشهاي ديگري نيز وجود دارند كه براي سنجش گذر از مراحل هوشياري به 

وخامت حال . شودبيهوشي از اختالل در كاركرد مغز ناشي مي . بيهوشي و بالعكس از آنها استفاده مي شود 

  .مصدوم را مي شود بوسيله آزمايش پاسخ او به   تحريك هاي خارجي مثل صدا يا تماس سنجيد
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اين مهم است كه هر تغييري درحالت مصدوم را يادداشت كنيد، اين يادداشتها به پزشك در درمان 

زير گفته خواهد  مصدوم ممكن است هر مرحله اي از مراحلي را كه در. نهايي مصدوم كمك خواهد كرد 

  .شد پشت سر بگذارد ؛ به عبارت ديگر ممكن است حالش رو به بدتر شدن با بهتر شدن برود

گزارشي را كه از سطح هوشياري مصدوم تهيه كرده ايد به پزشك يا مسئول آمبوالنس تحويل دهيد ، 

. شي از وضع آنها تهيه كنيد اگر تنها هستيد اول به درمان مصدوم يا مصدوم ها به پردازيد و بعد از آن گزار

مشغول هستيد ) ها(ولي اگر افراد ديگري هم در آنجا حضور دارند در همان حال كه به مداواي مصدوم 

  . حال مصدوم را تشريح كنيد تا آنها يادداشت كنند

توجه كنيد آنچه در پايين مالحظه مي كنيد مراحلي است كه مصدوم ممكن است درگذر از هوشياري 

در اين مواقع هدف اين است كه سعي كنيد سبب بيهوشي را . شي يا بالعكس آنها را تجربه كند به بيهو

  . بايد مصدوم را هر چه زودتر به بيمارستان برسانيد. بيابيد و هر چه زودتر آن را مرتفع كنيد

  :سطح هاي هوشياري 

  . بطور عادي به سواالت پاسخ مي گويد و صحبت مي كند -١

  .ند به سواالت مستقيم پاسخ گويدتنها مي توا -٢

  .تنها به صورت مبهم به سواالت پاسخ مي گويد -٣

  .فقط مي  تواند از دستورات اطاعت كند -٤

  .فقط به درد واكنش نشان مي دهد -٥

  .اصالً واكنشي نشان نمي دهد -٦

 .غير اين صورت پايين آمدن درجه حرارت بدن به تنهايي تغيير مطلوبي نخواهد بود
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  :تنفس ب ـ 

پس . مي باشد) بازدم(وخارج كردن آن از ششها ) دم(تنفس عبارت از وارد كردن هوا به داخل ششها 

  .تنفس از دو مرحله دم و بازدم تشكيل شده است

  .عمق ، تعداد و نظم تنفس : در بررسي تنفس بايد سه مسئله را مشخص ساخت

- ٢٠قيقه انجام مي شود كه در بزرگساالن تعداد تنفس عبارت است ازتعداد دم يا بازدمي كه دريك د

در اطفال اين رقم . بار دم يا بازدم انجام    مي دهد  ١٢-٢٠بار دقيقه مي باشد يعني فرد در يك دقيقه  ١٢

  .بار در دقيقه مي رسد ٢٠-٢٤به 

  :ج ـ ضربان قلب 

قلب با هر انقباض و انبساط خود ضربه اي را به ديواره جلويي قفسه سينه وارد مي كند كه با قرار دادن      

كف دست بروي اين ناحيه مي توان اين ضربات را لمس و آنها را بر شمرد كه با ضربان قلب مساوي 

ي توان صداي قلب را همچنين با قرار دادن گوشي پزشكي يا گوش در روي قفسه سينه م. خواهد بود 

  ››. عدم احساس ضربان قلب دليل مرگ نيست‹‹ . شنيد و از ضربان آن مطمئن شد 

  

  :نبض 

اي به ديواره سرخرگ مي شود كه به اين ضربه نبض مي  عبور خون از داخل سرخرگ ها باعث ضربه

تعداد نبض مي توان به بنابراين با شمارش . نبض ازنظر زمان و تعداد با انقباضات قلب برابر است. گويند

  .تعداد ضر بان قلب پي برد

تـوجه داشته بـاشيد كـه عـدم لمـس نبض به معناي مرگ نيست ولي وجود آن نيز دليـل بي 

  .چون و چراي زندگي است
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  :نقاط لمس نبض 

هاي بدن نبض وجود دارد اما ما فقط قادر به لمس ضربان سرخرگ هايي كه سطحي  در تمام سرخرگ    

  .و از روي استخوان يا عضله رد مي شوند هستيم بوده 

  :سه محل از مهمترين نقاط گرفتن نبض عبارتند از 

رايج ترين محل گرفتن نبض بوده و درسطح داخلي مچ دست باالتر  ) :راديال ( سرخرگ زند زبرين . ١

  .از انگشت شست لمس مي شود

  . گردد و كمي در عمق لمس         مي در دو طرف سيب آدم ):كاروتيد(سرخرگ گردني يا سباتي . ٢

  دركشاله ران لمس مي گردد  ):فمورال ( سرخرگ المي  -٣

 

  :طرز گرفتن نبض سرخرگ زند زبرين 

سه انگشت مياني خود را روي سرخرگ در محل نبض قراردهيد، بطوري كه انگشت اشاره شما بطرف  -١

گشت شست شما    در سطح زيرين مچ و ان) به طرف سمت باالي دست مصدوم . ( قلب قرار گيرد

توجه داشته باشيد كه با انگشت شست هيچ وقت نبض نگيريد، چرا كه نبض انگشت . مصدوم قرار گيرد

  .اندازد شست خودتان شما را به اشتباه مي

بعد از قراردادن سه انگشت مياني برروي سرخرگ زند زبرين و انگشت شست در زير مچ با انگشتان  -٢

حال در همين وضعيت يك دقيقه كامل تعداد . سرخرگ فشار آوريد تا نبض را لمس كنيد خود كمي به

  .نبض ها را به شماريد

اگر نبض مورد بررسي ضعيف باشد يا اصالً لمس نشود بهتر است كه نبض سرخرگ گردني را امتحان  -٣

  .كنيد



داد نبض با توجه به تع.  مشخصات نبض عبارت از تعداد نبض در يك دقيقه و حجم نبض مي باشد 

بار در   ٨٠-١٠٠بار در دقيقه و در اطفال 

  درجه سانتي گراد تنظيم  ٨/٣٦

در جريان بعضي بيماري ها اين . حفظ درجه حرارت براي انجام اعمال طبيعي بدن الزامي است

كاهش درجه حرارت بدن در . و يا پايين تر مي رود

در مواردي مثل بيماريهاي ) تب ( مثل سوء تغذيه ، سرمازدگي و شوك ديده شده و افزايش آن   

٨٩ 

مشخصات نبض عبارت از تعداد نبض در يك دقيقه و حجم نبض مي باشد 

بار در دقيقه و در اطفال  ٦٠-٨٠در افراد بالغ و سالم . سن وجنس وجثه افراد متغير است 

 .دقيقه معموالً طبيعي در نظر گرفته مي شود

  :د ـ درجه حرارت بدن 

٨-٥/٣٧درجه حرارت بدن همواره در حد معيني بين 

حفظ درجه حرارت براي انجام اعمال طبيعي بدن الزامي است

و يا پايين تر مي رود) تب ( تنظيم به هم خورده و حرارت بدن باالتر

مثل سوء تغذيه ، سرمازدگي و شوك ديده شده و افزايش آن   

  .عفوني و گرمازدگي ديده مي شود

 

مشخصات نبض عبارت از تعداد نبض در يك دقيقه و حجم نبض مي باشد 

سن وجنس وجثه افراد متغير است 

دقيقه معموالً طبيعي در نظر گرفته مي شود

 

 

 

  

 

 

 

 

 

د ـ درجه حرارت بدن 

درجه حرارت بدن همواره در حد معيني بين 

حفظ درجه حرارت براي انجام اعمال طبيعي بدن الزامي است. مي شود

تنظيم به هم خورده و حرارت بدن باالتر

مثل سوء تغذيه ، سرمازدگي و شوك ديده شده و افزايش آن   مواردي 

عفوني و گرمازدگي ديده مي شود
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توجه داشته باشيد كه افزايش درجه حرارت بدن معموالً با افزايش تعداد نبض و تنفس همـراه  :نكته 

   . عداد نبض وتنفس نيز كاهش يابدد تيـا بـه عبارتـي بـا پايين آمدن تب باي. اسـت 

  :وـ رنگ پوست 

رنگ پوست به مقدار خوني كه از آن مي گذرد و همچنين رنگ دانه هايي كه درضخامت پوست قرار 

پوست . تغيير رنگ مهم پوست شامل رنگ پريدگي و آبي و كبود يا سيانوزه مي باشد. دارند بستگي دارد

غش، حمله قلبي و ترس و پوست كبود درموارد خفگي و يا بعضي از سفيد يا رنگ پريده در جريان شوك، 

  .مسموميت ها و كمبود اكسيژن ديده مي شود

  .توجه داشته باشيد كه خون مردگي جزء سيانوز محسوب نمي شود

  :ز ـ مردمك چشم 

ها  مردمك. مردمك ها در افراد سالم در حال طبيعي داراي حدود مرتب و اندازه كامالً مساوي هستند 

تا ميزان نوري را كه وارد چشم مي شود ) انعكاس مردمك ( با نور زياد ، تنگ و با نور كم گشاد مي شوند 

  .تغيير در اندازه مردمك يك يا دو چشم در هنگام فوريت ها بسيار مهم است . تنظيم كنند

  .مردمك منقبض يا نقطه اي نشانگر اغماء يا مسموميت با مواد مخدر مي باشد

  .مرگ مردمك كامالً گشاد شده و در برابر نور منقبض نمي شودبعداز 
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  شناخت ايست قلبي ، مسموميت ، خفگي 

  ايست قلبي  - ١-٣

ايست قلبي يكي از  اورژانس هاي پزشكي و امدادي مي باشد كه در آن ضربان قلب ، متوقف مي 

و عروقي ـ ضربه به قلب  شود و نبض گردني شخص لمس نمي شود كه مي تواند به دليل بيماريهاي قلبي

  .ـ داروها ـ خونريزي ها و شوك باشد

  كمك هاي اوليه 

كمك هاي اوليه در مصدومي كه دچار ايست قلبي شده است ماساژ قلبي مي باشد كه به شرح آن مي 

  :پردازيم 

  :ماساژ قلب 

  عبارت است از فشار منظم و موزوني كه به وسيله يك دست يا دو انگشت  :تعريف 

  .روي ديواره جلويي سينه وارد مي شود) در بزرگساالن ( يا هر دو دست ) دركودكان ( 

  .هدف از ماساژ قلبي برقراري مجدد گردش خون  است

  : نحوه انجام عمليات 

سانتي متري يك مشت  ٢٥-٣٠در ايست قلبي و در لحظات ابتدايي مي توان با كنار دست از فاصله 

يد كه اگر قلب مصدوم با اين كار، شروع به فعاليت مجدد نكرد ماساژ را محكم بر روي استخوان جناغ كوب

  ).اين كار در كودكان ممنوع است.( شروع مي كنيم

محل ماساژ قلبي . مصدوم را سريعاً روي سطح سفتي قرار داده و ناحيه سينه را بطور كامل عريان كنيد 

بعد از مشخص كردن محل ماساژ به . د بين يك سوم تحتاني و يك سوم مياني استخوان جناغ مي باش

ترتيبي كه ذكر شد كفه يك دست را روي جناغ گذاشته و بعد كفه دست ديگر را روي آن قرار دهيد و 
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در حاليكه در . سعي كنيد انگشتان با سينه تماس نداشته باشد. انگشت ها را در هم فرو برده و قالب كنيد

ولي دستهايتان صاف باشد و  پس از آن با نيروي وزن خود  كنار مصدوم زانو زده ايد روي وي خم شويد

ناگهان روي جناغ فشار آوريد تا حدود چند سانتي متر سينه فرو رود و پس از آن دستها شل كنيد تا سينه 

در اين وضعيت سعي كنيد كه كوچكترين فشاري روي سينه وارد نشود تا خون از . به وضعيت قبلي برگردد

مجموعاً  در هر بار ماساژ . بعد از مدتي مكث اين كار را دوباره تكرار كنيد. ازگرددسياهرگها به قلب ب

تعداد . يعني نصف زمان ماساژ فشار و نصف زمان استراحت مي باشد. رعايت مي شود»  50:50«قانون  

  . بار در دقيقه ميباشد 72- 80ماساژ قلبي بطور متوسط حدود 

  

  

  

  ١٠شـــــــــكـــــل             

  

      

  

  

  

  

  

   

  زدن ضربه بر روي جناق سينه

 روش انجام ماساژ قلب  روش پيدا كردن محل ماساژ قلب
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  :مسموميت ها 

مسموميت ها شاخه اي از اورژانس هاي امدادي ، درماني را تشكيل مي دهند كه گاهي تاخير چند 

لذا اقدامات سريع و فوري را . باشددقيقه اي در مداواي آنها ممكن است عواقب وخيمي را در پي داشته 

  .جهت نجات جان بيمار ايجاب مي نمايد

  :الف ـ تعريف سم و مسموميت 

  :سم 

هر ماده اي كه به هنگام ورود به بدن و يا تماس با پوست موجب اختالل در سالمتي و يا موجب 

  .مرگ شود سم گويند

  :مسموميت 

مواد سمي در دستگاه هاي مختلف بدن بوجود مي عبارت است از اختالالت و آسيبهايي كه توسط 

آيد و ممكن است بطور تصادفي و در اثر بي احتياطي و يا در مواردي اقدام به خودكشي بوسيله مواد سمي 

الزم به ذكر است كه عالوه بر موادي كه ذاتاً براي بدن زيان آور هستند عناصر مفيد براي بدن . ايجاد گردد

بعنوان مثال . ز حد و نادرست تبديل به مواد مسموم كننده و زيان آور مي شوندنيز درصورت مصرف بيش ا

ختاللي به نام آب از ضروري ترين مواد مورد نياز بدن است كه در صورت استفاده بيش از حد ايجاد ا

 . مي كند مسموميت با آب را 
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  : راههاي ورود سموم به بدن  –پ 

  . ز راههاي مختلف وارد بدن مي شوند انواع سم ها با توجه به حالتشان ا

  :بطور كلي راههاي ورود سموم به بدن عبارتند از  

    گوارش  -١

  تنفس  -٢

    جذب پوستي  -٣

  تزريقي  -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  انواع مواد سمي كه از راههاي مختلف موجب مسموميت مي شوند
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  اكنون بطور خالصه به بررسي هر كدام از اين مسموميت ها و كمك هاي اوليه مورد نياز  

  .مي پردازيم

  :مسموميت هاي گوارشي  - ١

وقتي ماده سمي از راه دهان وارد بدن مي شود با توجه به قدرت و نوع سم مصرف شده، بعد از مدتي 

ين عالئم با توجه به نوع سم، نسبت سم شروع به ايجاد عالئم و نشانه هايي در شخص مي كند كه ا

در محيط ما مواد بسياري وجود . مصرفي به جثة شخص و طول مدتي كه سم خورده شده ، متغير است

دارند كه مي توانند موجب مسموميت از راه گوارشي گردند، اين مواد به پنج دسته قابل تقسيم مي باشند و 

  :عبارتند از 

    مسموميت غذايي   )الف 

    مواد شيميايي سوزاننده  )ب

    داروها  )ج

           مواد نفتي  )د

  گياهان سمي  )هـ

در هنگام مسموميت با هر كدام از مواد، عالئم خاص آن ظاهر مي شود كه ما مي توانيم تا حدودي نوع سم 

ي الزم به ذكراست كه بيشترين موارد مسموميت گوارشي بوسيله داروها. را از روي عالئم تشخيص دهيم

موجود در خانه و نيز مواد نفتي ايجاد مي شود، به همين علت بايد در مورد نگهداري مواد مذكور دقت 

  .عمل بيشتري به عمل آورد
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  :كمك هاي اوليه 

اصول كلي اين اقدامات براساس باز كردن راههاي هوايي و برقرار نمودن تنفس ، گردش خون و رقيق 

  كردن سم بدون تلف كردن وقت و رساندن مريض به مركز پزشكي مجهز 

بعنوان مثال كمك هاي اوليه . البته چگونگي انجام اين موارد در حالتهاي مختلف فرق مي كند. مي باشد

شيار است و با ما همكاري الزم را دارد با فرد غير هوشيار فرق مي كند و ما نمي براي شخصي كه هو

براي . توانيم همان اقدامي را كه براي فرد هوشيار انجام مي دهيم براي  فرد غير هوشيار نيز انجام دهيم

  :اختصار مطلب در اينجا فقط طريقه برخورد با مسموم هوشيار را ذكر مي كنيم 

  .ن مجاري تنفسي ، برقراري تنفس و ضربان قلب اطمينان حاصل كنيداز باز بود -١

  بوسيله واداركردن مسموم به خوردن مقداري آب يا شير سم را رقيق كنيد -٢

البته توجه داشته باشيد كه اين كار رادر مواقع مسموميت با نفت و مواد .مريض را وادار به استفراغ كنيد -٣

  .اسيدي و قليايي انجام ندهيد

  .وضعيت بيمار بايد به گونه اي باشد كه از برگشت مواد استفراغ شده به داخل ريه ها جلوگيري كند -٤

  مسموميت كودكان با داروها و سموم موجود در منزل
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  :ـ مسموميتهاي تنفسي 2

  گازهاي سمي اساساً منواكسيدكربن و گازهاي جنگي و بخارهاي ناشي از مايعات فرار 

باشند كه ساالنه تلفات مي ) چون نفت، بنزين، مايعات سبك، سريش هاي پالستيكي، سقز و رنگ ها(

اين گازها مي توانند از منابع مختلف توليد شده و . جاني زيادي دراثر مسموميت با اين گازها وجود دارد

  :موجبات مسموميت را فراهم سازند بعنوان مثال 

  .و يا اگزوز ماشينها ) دركرسي و بخاري ( منواكسيدكربن و دي اكسيدكربن ناشي از سوختن ذغال  -١

  .ازهاي آمونياك و دي اكسيدگوگرد وكلر مورد مصرف در يخ سازي ها وتصفيه آب گ -٢

  .گازهاي بيهوش كننده مثل اتر ، كلرفرم ، اكسيد نيترو وغيره  -٣

سوزش . كه هر كدام از اين مواد با توجه به نوع و مقدار مصرف موجب ايجاد عالئم خاصي مي شوند

  .ها استچشم وگلو ازمشخصات بارز بعضي از اين سم

  

  :كمك هاي اوليه 

  :كمك هاي اوليه كه براي اين مسموميت ها انجام مي گيرد عبارتند از 

  دور كردن مسموم از منبع سم  -١

  برقراري و كنترل تنفس  -٢

  شل كردن لباسهاي شخص مسموم  -٣

  انتقال به مركز درماني  -٤

هاي سمي حفاظت شخصي درجلوگيري از به دليل خطرمسموميت امدادگر ، در صحنه آلوده به گاز :توجه 

  .مسوميت تنفسي حائز اهميت است
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  :ـ مسموميتهاي تماسي ٣

  سمهاي جذب شونده از طريق پوست معموالً موجب تحريك يا آسيب محل جذب

اما . آسيب جذب پوست شود هر چند در بعضي موارد ممكن است سم با آسيب كم يا بدون . مي شوند

براي تعيين نوع سم مي توان از خود مسموم كمك گرفت و يا وسايل موجود در . چنين مواردي نادر است

در برخورد با چنين مسمومي ، فرد را از منشاء اصلي . اطراف مسموم را جهت يافتن نوع سم بررسي كرد 

سپس لباسهاي آلوده فرد مصدوم را در آورده و سم دور  كرده ومحل با استفاده از آب شستشو داده شود 

  .پس از شستشوي دوباره مسموم به مركز درماني منتقل گردد

  :ـ مسوميتهاي تزريقي  ٤

  شايع ترين و بيشترين نوع مسموميت تزريقي گزيدگي توسط حشرات وخزندگان

به خصوص دركشور ما كه با وضع . مي باشد كه موجب مسموميتهاي خفيف و شديد در افراد مي شوند

  مار دهان پنبه اي

  مار زنگي
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جغرافيايي خاص خود و اختالف جوي داراي جانوران سمي فراوان و گوناگوني است كه شناسايي آنها 

مختلف انواع حيوانات مثل عنكبوت ها، مارها ، كرم ها و حشرات . براي پيشگيري و درمان ضروري است

با وجود اين در بعضي . مي توانند موجب ترشح سم شوند كه در بسياري موارد چندان خطرناك نيستند

يك امدادگر در برخورد با فردي كه مورد گزش حشره يا . موارد ممكن است موجب عوارض خاصي شوند

 و مسموم نموده شخص عالئم ايجاد شده در و خزنده اي قرار گرفته است ابتدا بايد برآوردي از وضعيت

  .ميزان شدت و حدت آن را حدس بزند تا بتواند اقداماتي را كه براي مسموم الزم است انجام دهد

  

  

  

  

             

  

  

  

       

  

  

  

  

  مرجان مار  كله مسي

  

  نمونه هايي از مارها و حشرات سمي
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  :گزش حشرات 

را ايجاد نمي كنند و فقط موجب قرمزي، حشرات در گزش بدن انسان چون معموالً عالئم حادي 

خارش ، سوزش و تورم محل گزش بطور جزئي مي گردد لذا اقدامات ما فقط منحصر به در آوردن نيش 

و گذاشتن يك كيسه يخ روي محل گزش محدود مي گردد تا از ) اگر در محل گزش مانده باشد ( حشره 

ئم ، فرد را هرچه سريعتر بايد به پزشك يا مركز درصورت شديد بودن عال. درد و التهاب آن كاسته شود

البته الزم به تذكر است كه در مورد حشرات خطرناك مثل رتيل و عقرب بايد همچون . درماني مجهز رساند

  .مارگزيدگي كه توضيح آن در پي    مي آيد برخورد كرد
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  شناخت زخمها وخونريزي ها 

  

  انواع زخم ها 

  :زخم 

ايجاد هر گونه شكاف و از بين رفتن پيوستگي بافتهاي بدن چه در داخل و چه درسطح  :تعريف 

  : زخمها كالً بر دو نوع قابل تقسيم هستند. خارجي بدن را زخم مي نامند

  زخم باز   )الف 

  .زخم بسته كه درمورد هر كدام  توضيح داده خواهد شد) ب

  :علت زخم 

ز خارج بوجود مي آيند كه اين نيرو مي تواند بصورت تصادف با وسايل زخمها در اثر نيروهاي وارده ا

آسيبي براي بدن مضر است و زخمها  كه هر با توجه به اين. نقليه باشد و يا يك چاقوي تيز موجب آن گردد

  نيز جزء شايعترين و مهمترين آسيبهاي وارده هستند لذا 

 .عواقب بعدي شوندمي توانند براي فرد خطر ساز بوده و موجب عوارض و

 

  

  : زخم باز و انواع آن  - ١

انواع زخمهاي باز را . زخمهاي باز شامل انواع مختلف مي باشند كه به علل گوناگون بوجود مي آيند

 : مي توان به صورت زير دسته بندي كرد
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  مثل زخمهاي ناشي از خراش با سوهان :سائيدگي ) 1

  

  

  

  

  

  

  

  .مثل زخمهايي كه از بريدگي با چاقو ناشي مي شوند :بريدگي ) 2

  

  

 

  

  همچون زخمهاي حاصل از بريدگي با فلزات كه  داراي لبه هاي نامنظم : دريدگي ) 3    

  .مي باشند
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  : كه خود بر دو نوع است :سوراخ شدگي ) 4

 با سوراخ يكطرفه مثل فرو رفتن مداد يا ميخ در دستزخمھا ) الف 

  

  

  

  

  

  

  

  زخمهاي با سوراخ دو طرفه مثل عبور گلوله از يك قسمت بدن) ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .كه براي اعضايي همچون گوش و چشم و بيني اتفاق ميافتد

.  

هاي  اين نوع ضايعه در اثر قرارگرفتن عضوي از بدن بين دو جسم سنگين همچون دستگاه

 و من اهللا توفيق         

١٠٤ 

كه براي اعضايي همچون گوش و چشم و بيني اتفاق ميافتد

.شودكه بطور مثال قطع شدگي پا يا دست را شامل مي 

اين نوع ضايعه در اثر قرارگرفتن عضوي از بدن بين دو جسم سنگين همچون دستگاه

  

 

كه براي اعضايي همچون گوش و چشم و بيني اتفاق ميافتد :كنده شدگي )5

  

  

  

  

    

كه بطور مثال قطع شدگي پا يا دست را شامل مي  :قطع شدگي ) 6

  

  

  

  

  

  

اين نوع ضايعه در اثر قرارگرفتن عضوي از بدن بين دو جسم سنگين همچون دستگاه :له شدگي ) 7

 پرس ايجاد مي شود

 
 
 
 
 
 

  


