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 «ها زی جنگلگیری و مقابله با آتش سوپیش»

سوزی را احتمال بروز آتشور تا حد زیادی های مختلف کشآبی در ایام مختلف سال در بخششرایط خشک و بی

را طعمه سوزی در طبیعت سریعا گسترش پیدا کرده و گیاهان، درختان و منازل مسکونی آتش  .دهدافزایش می

های ، اما منطقه شمال، دامنهرودمیی سوزز ایران احتمال وقوع این نوع آتشای ادر هر نقطه .خواهد کرد خود

  .تر در معرض خطر هستندزاگرس بیشالبرز و 

چنین ها و همجنگله حفاظت از مراتع و راه با دانش و آگاهی درمورد نحوریزی درست و مناسب همبا برنامه

کاست. سوزی مهیب تاحد زیادی ز تخریب و ویرانی ناشی از یک آتشتوان اجود در این مناطق میهای موساختمان

توان ریسک و خطر ناشی از خسارات را ها میدارد که با به کاربردن آن اقدامات احتیاطی و ایمنی مختلفی وجود

مراتع سراسر کشور، نیاز است تا با های بهاره و گسترش پوشش گیاهی در ه حجم باالی بارشتوجه ببا  .کم کرد

سوزی در طبیعت آشنا گیری از وقوع آتشهای الزم در پیشبا نکات ایمنی و مراقبتصل گرما نزدیک شدن به ف

رود و رها کردن خشکی میفصل گرما، پوشش گیاهی موجود مراتع رو به شویم. با نزدیک شدن به تابستان و آمدن 

طح وسیعی از سوزی شده و ناگهان ستواند عامل آتشمیطبیعت ن و لیوان در مراتع و ته سیگار یا انداختن استکا

 های جبران ناپذیری کند. طبیعت را دچار خسارت
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 پیشگیری 

انسان برای اجتناب  .وجود خواهد آمدههرکجا اکسیژن هوا، مواد سوختنی و شعله در مجاورت هم قرار گیرند آتش ب

 هاها و مراتع باید این سه عامل را از هم دیگر دور نگهای طبیعی و جنگلی حفظ سرمایهسوزی و برااز خطر آتش

این بهترین  .توان کنترل کردپس فقط شعله و مواد سوختنی را میاکسیژن هوا که در کنترل انسان نیست  .دارد

 سوزی است .گیری از آتشراه پیش

گیرند و ای آتش میترین شعلهعلوفه و چوب با کم .دهندرا تشکیل می اتع مواد سوختنیمر همه گیاهان جنگل و

پس  .کنترل انسان نیستاین بدین معنی است که مواد سوختنی هم در  .خاموش کردن آن کار دشواری است

ای جز اجتناب از ایجاد شعله دیگر چاره

 نیست همه باید مواظب باشند روشن

کردن آتش در جنگل خطر ایجاد 

گیاهان و  .دنبال داردهسوزی را بآتش

در را باید  مرتع  علوفه سطح جنگل و

با چرای دام و برداشت حد امکان 

های پوسیده و دستی کاهش داد تنه

ایجاد  .خشک درختان را پاکسازی کرد

اصله بین قطعات جنگل و خطوط ف

بر در فواصل های آتشکاشت گونه

جلوگیری  منظم نیز از عوامل مهم برای

مرتع  وایجاد مرزهای خاکی و سنگ چین بین قطعات مزارع و حاشیه جنگل  .باشدز حرکت و سرایت آتش میا

مرتع  گیری از ایجاد حریق در جنگل وپس برای پیش .سوزی بسیار مهم استهم در جلوگیری از حرکت آتش

 :ثری وجود داردی بسیار ساده و موهاراه

 مرتع وخودداری از روشن کردن آتش در جنگل  -1

 و چرانیدن دام  برداشت علوفه کف جنگل -2

 های درختان خشک و پوسیدهمرتع از تنه سازی محیط جنگل وپاک -3

 ایجاد خطوط فاصله بین قطعات جنگل ومرتع -4
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 چین بین مزارع و حاشیه جنگل ومرتعریز و سنگکانال و خاک :ایجاد مرزهای خاکی مثل -5

 هاجلوگیری از قطع درختان وبوته  -6

 

 ؟هایی باید انجام دهیداگر با آتش مواجه شدید چه کار 

 ها شرح و موقعیت را دقیق و واضح برای آنتماس گرفته  ١٢۵سوزی سریعا با شماره درصورت مشاهده آتش

 .دهید

 چنین کودکان و توان مانند افرادی که دارای مشکل جسمی و معلولیت هستند و هممراقب افراد ناتوان و کم

 .ها را خیلی سریع از محل دور کنیدخوردگان باشید و آنسال

 دار ع و توجه کنید تنها افراد صالحیتاگر کسی در محل سکونت خودتان هست، جریان گاز شهری را فورا قط

 .حق دارند جریان گاز را مجددا برقرار کنند

 چنین های تجاری ببندید. همدرزگیری چند الیه آماده یا سایر هاتوانید با تختههای زیرزمینی را میدریچه

 .های حاوی گاز را باید خاموش کنیدکپسول

 ها را به داخل خانه منتقل کنیدل در حیاط بیرونی خانه دارید، آناگر وسایل و اثاثیه چوبی و قابل اشتعا. 

 خازن سوخت ها را روی سقف و در مجاورت مپاشهای بیرون از خانه وصل کنید و آبسر شیلنگ آب را به شیر

 .قرار دهید تا بتوانید فورا از آب استفاده کنید

 ها را بچینیدپاشی کنید یا آنمتری آب ۵های اطراف محل سکونت خود را تا فاصله ت بوتهبهتر اس. 

 آب و بیل را در دسترس قرار دهیددستی یا برقی، سطلکش، تبرزین، ارهامکانات اطفای حریق مانند شن. 

 ببندید، اما قفل نکنید. های خودرو را باز به حالت فرار پارک کنید. در پارکینگ یا در فضای خودروی خود را در

های گاراژ را ببندید اما قفل نکنید. حالت استارت بگذارید، در و پنجرهها باال کشیده و سوییچ را در شیشه

 .بهتر است سیستم دربازکن اتوماتیک گاراژ را نیز قطع کنید

 هایی که قابلیت اشتعال دارند را باید نگه دارید، اما پرده و پشت پنجرهها را باید بسته ها و درریچهها، دپنجره

 .بردارید
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  ای منتقل کنید. های شیشهمنزل مسکونی و دور از پنجره و دربهتر است اشیای قابل اشتعال را به وسط

اید های داخلی را بچنین همه درها و پنجرههم

های آتش به داخل مانع از هجوم شعلهببندید تا 

 .شد

 شوند، ارزش را که در آب خراب نمی اشیای با

 .توان به داخل حوض یا استخر انداختمی

 درنگ این کار کید به تخلیه محل شدید، بیااگر ت

را انجام دهید. باید راهی دور از شعله آتش 

واستان به تغییر سرعت انتخاب کنید. همواره ح

 .ی آتش و دود باشدهاو جهت شعله

 

 باشد یمنیحواستان به نکات ا عتیدر طب یسوزقبل از وقوع آتش: 

قابل  یکه از کنار جاده به خوب یطور د،یبه محل سکونت خود را مشخص کن یدسترس ریمس م،یکمک عال به .1

 .باشند صیتشخ

مشابه را در داخل  یایو اش شهی، خرده ش(یکیو پالست یاشهیش یانواع بطر رینظ) یاشهیمواد ش هرگز .2

خشک و مواد  عمل کرده و موجب اشتعال علوفه نیبذره یهمانند عدس ایاش نی. ادیها و مراتع رها نکنجنگل

 .شوندیم یآتش سوز جادیاها و مراتع شده و باعث قابل اشتعال کف جنگل

 .دیکن یخوددارها و مراتع استفاده شده در جنگل تیچوب کبر ای گاریپرت کردن ته س از .3

و  دهیپوس یهاکاهش داد و تنه یدام و برداشت دست یو علوفه سطح جنگل و مرتع را با چرا اهانیگ دیبا .4

 .شود یسازدرختان پاکخشک 

 .دیکن جادیجنگل و مرتع ا هیمزارع و حاش نیب نیچو سنگ زیرمثل کانال، خاک یخاک یهامرز .5

 .دیکن یها و مراتع خودداردر مزارع مجاور جنگل یمحصوالت کشاورز یایسوزاندن بقا از .6

 ژهیو یهاگاهیآتش را در جا ی. در مواقع ضروردیکن یو مراتع خوددار یجنگل یروشن کردن آتش در نواح زا .7

 . دیمحصور کن نیچروشن و دور آن را با سنگ یپوشش گاهسطوح بدون  ای
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مدفون  ایآب  لهیبه وس)از خاموش شدن کامل  نانیاجاق را بدون اطم یهاخاموش کردن آتش، خاکستر هنگام .8

  .دیرها نکن (کردن با خاک

و سقف خانه را از شاخ  یآورشده را جمع ختهیر یهابرگ د،یکوتاه کن دیاطراف محل سکونت را با یهاچمن .9

 .دیکن یسازدرختان پاک دیزا یهاو برگ

 .دیمحل سکونت انبار کن یمتر ١۰حداقل در فاصله  دیها را بازمیه .10

 یسوزرابر آتشدفاع در ب یبرا ییاقدام فضا نی. ادیبکار یدرختان چندان دیاطراف خانه، نبا یمتر ١۰فاصله  تا .11

 .کرد یآورجمع دیخشک را با یهاها و چوبشاخ و برگ زیفضا ن نیاز اکند. بعد  یم جادیا

متر دورتر  ١۰حداقل ) خارج از محل سکونت یدر ظروف فلز دیقابل اشتعال را با یهالو محلو عاتیما ا،یاش .12

 . دیکن ینگهدار (یچوب یهانردهاز ساختمان و 

آتش  عیتا مانع از گسترش سر دیمقاوم به آتش در اطراف محل سکونت بکار اهانیاست درختان و گ بهتر .13

 . (بهار شهیچوب مقاوم، کاج مقاوم به آتش و درخت هم یدرختان دارامثال ) شوند یسوز

 .باشد ینشانموران آتشاشنا و چاه آب در دسترس م یمنابع آب مانند استخر معمول دیبا .14

 سکیکه ر یمانند سنگ، آجر و فلز در ساخت محل سکونت استفاده شود. در مناطق قیمصالح مقاوم به حر از .15

مقاومت را در برابر آتش  نیترکم رایبه کار گرفته نشود، ز یمصالح چوبتا حد امکان است باال  یسوزآتش

 .دارند یسوز

توردار  یبا صفحات فلز دیموجود در ساختمان محل سکونت خود را با یهاو سوراخ یخارج یهاچهیدر تمام .16

 .شدن جرقه آتش شوند تا مانع پراکنده دیبپوشان یمتریلیم٦

مانع از انتقال اقدام  نی. ادیاستفاده کن قیضد حر یاپشت پنجره ای یمنیا یهاشهیش ه،یچند ال یهاپنجره از .17

 .بزرگ خواهد شد یهاپنجرهگرما توسط 

 .دیها استفاده کنحفاظت پنجره بیضر شیبه منظور افزا قیمقاوم به حر یهاپرده از .18

 یو بررس زیکارشناس تم یتوسط فرد انهیخانه سال ییگرما یاهستمیو تمام س یزمیه یها، بخاردودکش .19

متر از سقف باالتر  کیحداقل  دیو توجه داشته باش دیها را فراموش نکندودکش یکار قیعا نیچنهم .شوند

 باشد. 

 . دیحاصل کن نانیشده اطم جادیاز خاموش شدن آتش ا عت،یهنگام حضور در طب در .20

. دیریو اجازه بگ دیول اطالع دهوبه مقامات مس دیبسوزان یجنگل یخود را در نواح یهااز آن که زباله قبل .21

 . دیکن زیمتر اطراف کوره را کامال تم ۳زباله الزم است حداقل قبل از سوزاندن  نیچنهم
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 .در دسترس باشد زین قیحر یدستگاه اطفا دیسوزاندن زباله با هنگام .22

 

 عتیدر طب یوقوع آتش سوز یبرا لیدل چند: 

آتش روشن کردن در مناطق  نهیدر زم یاطیاحتیگرفته تا ب یآتشفشان یهااز صاعقه و فوران یگوناگون لیدال

روشن  گاریته س کیاوقات  یشوند. گاه عتیدر جنگل و طب یسوزتوانند باعث بروز آتشیکه م وجود دارند یجنگل

شود که یاشاره م یشود. در ادامه به عوامل یجنگل یسوزتواند باعث بروز آتشیم ز،یجنگل رها شده باشد ن که در

رفتن پوشش  نیکه باعث ازب ندیفزایب یبر شدت آن به قدر ایدر جنگل شوند  یسوزاعث بروز آتشتوانند بیم

 .شوند یسوزدر مناطق در معرض آتش یو جانور یاهیگ

 یآتشفشان یهاو فوران صاعقه 

رخ  ست،یراه نهم یکه با بارندگ یاصاعقه ایاصابت صاعقه خشک  جهیمعموال در نت یجنگل یهایسوزآتش 

ها اغلب در یسوزنوع آتش نیدهند. ایم

 نیدهند و به همیمناطق دورافتاده رخ م

از  یناش یهایسوزاست که آتش لیدل

 یناش یهایسوزبا آتش سهیصاعقه در مقا

را  یترشیانسان مناطق ب یهاتیاز فعال

 یهافوراننحو،  نیبه هم. رندیگیدر برم

توانند باعث بروز یهم م یآتشفشان

 رایدر جنگل شوند، ز یسوزآتش

را که بر  یزیهر چ یآتشفشان یهاگدازه

 .سوزانندیم رد،یسر راهشان قرار گ

 خود به خود یهایسوزآتش 

شدت گرم و هکه هوا ب یمخصوصا هنگام فتند،یتوانند خود به خود اتفاق بیم یجنگل یهایسوزاوقات آتش یگاه

 یزیشود. هرچ عتیتواند باعث احتراق خود به خود در طبیکند که میم دیحرارت تول یخشک است و به قدر

 نامند.یدرجه حرارت را نقطه اشتعال م نیشود. ایور ماست که در آن شعله یدرجه حرارت یازجمله چوب دارا
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مرده  کیانباشت مواد ارگان نیچناست. هم گرادیجه سانتدر ۳۰۰ ای تیدرجه فارنها ۵٧٢نقطه اشتعال چوب 

حرارت و گرما شود. چوب  شیتواند باعث افزایم نیزم یخشک رو یهاکوچک و شاخه یهاهچون برگ، ترکهم

   ژنیها هنگام تماس با اکسگاز نیاز خود متصاعد کند و ا یدروکربنیه یهاتواند گازیم نیچنباال هم یهادر دما

 شدت گرم و خشک هب ییآب و هوا طیچوب در شرا نیشوند؛ بنابرایم قیحر جادیفعل و انفعال شده و باعث ادچار 

خود به خود اکثرا در آن دسته  یجنگل یهایسوز آتش .ردیو خود به خود آتش بگ دهیتواند به نقطه اشتعال رسیم

هستند و  یاهیبرخوردار بوده و مستعد رشد پوشش گ یشوند که از رطوبت کافیمشاهده م ییاز مناطق آب و هوا

خود به خود معموال  یجنگل یهایسوزکنند. آتشیتجربه م زیمدت را ن یحال فصول گرم و خشک طوالن نیدرع

ها و برگ یمواقع نیدر چن رایافتند، زیاتفاق م یهنگام وقوع خشکسال نیچنو هم زییدر فصول تابستان و پا

 لیقابل اشتعال تبد اریخشک و بس یبه مواد کیمواد ارگان  گرید نیچنو هم نیزم یشده رو ختهیر یهاترکه

و مهار آن را  دادهگسترش  یرا به مناطق بزرگ یجنگل یهایسوزنوع آتش نیتوانند ایم یقو یهاشوند. بادیم

 .سخت و دشوار سازند
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 عتیآگاهانه انسان در طبنا یهاتیفعال 

به  یجنگل یهایسوزدرصد آتش ٨۰از  شیانسان عامل ب یهایانگارتر، سهلقیبه عبارت دق ایانسان  یهاتیفعال

 یهایتوان آتش سوزیدهند را میانسان رخ م یهاتیفعال جهیکه در نت یجنگل یهایسوزروند. اکثر آتشیشمار م

 قیحر جادیدر جنگل شود، ا یسوزباعث بروز آتش تواندیانسان که م یهاتیفعال نیتراز مهم یکی. دینام یتصادف

 یگاه نیچنتواند از کنترل خارج شود. همیاوقات م یاست که گاه یاهیاز پوشش گ نیزم یسازپاک یدر راستا

شوند.  یطور بالقوه عامل بروز آتش سوزتوانند بهیروند، میبه جنگل م حیگردش و تفر یکه برا یاوقات کسان

 شود.یآتش م جادیباعث ا عتیدر طب گاریته س اینشده  شامورهاکردن آتش خ
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