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است،  یآتش سوز  ی و مال  ی علل تلفات جان نیشتر یاز ب ی کیاز آن جا که 
توان    ی که م نیا با  .میآشنا باش ق یاطفا حر یالزم است که با روش ها

  ی باز هم بخش  اما  و کنترل کرد؛ یی ها را به موقع شناسا   یآتش سوز  شتریب
اگر  اما شوند؛  ی مرگ م ی و حت  نی ها باعث جراحات سنگ یاز آتش سوز 

از  ی ناش ریتر خاموش کرد، درصد مرگ و م   ع یبتوان آتش را هر چه سر
 .ابدی  ی هم کاهش م یآتش سوز 

و  ع ی سرعکس العمل  یکنترل آتش را برا یتا روش ها دیما همراه شو  با
 .میکن ی معرف  ح،یصح

 

 مثلث آتش 1#

آتش چگونه  کیکه  دیبدان دیابتدا با قیاطفا حر یروش ها انیاز ب قبل
 ریبه وجود آمدن و بزرگ شدن به سه عامل ز یبرا آتش .ردیگ ی شکل م

 :دارد ازین

 :گرما •

 کی .دارد ازیاست که آتش به آن ن یعنصر  نی تر یو ضرور  نیاول گرما
که مقدار قابل   نیشود؛ مگر ا  ی و گسترده نم  دیآ  ی آتش به وجود نم

 نیاست که آتش نشانان در اول لیدل نیهم به .کند افت یگرما در ی توجه 
 .کنند ی قدم با آب و مواد خنک کننده آتش را کنترل م
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 :سوخت •

ادامه سوختن   یبرا آتش .دهد ی م  لیضلع مثلث را سوخت تشک نی دوم
 یی ایمیتواند شامل چوب، پارچه، مواد ش ی م  سوخت .دارد ازیبه سوخت ن

 ازین یشتر یاحتراق به زمان ب یجامد برا سوخت .و مواد قابل احتراق باشد
 یی اشتعال زا اریسرد هم بخارات بس یدر دما عات ی از ما یار یبس .دارد
 یحالت سوخت گازها  نیو خطرناک تر نی تر  ی بحران یول  .کنند ی م  دیتول

 .سوزند ی م  یی هستند که با سرعت باال اشتعال زا

 :ژنیاکس •

  نیبه ا ژنیاکس تیاهم .است ژنی اکس یاز عوامل مهم در آتش سوز  ی کی
جو در  ژنیطور معمول سطح اکس به .است که همه جا وجود دارد لیدل

واکنش   یبرا  آتش درصد است و ۲۰ رانیمانند ا ی معمول ایارتفاعات کم 
 .دارد ازین ژنیدرصد اکس ۱۶دادن با گرما و سوخت و شعله ور شدن تنها به 

 .است ایمه یآتش سوز  یبرا ی کاف ژنیاکس شهیهم پس
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 قی اطفا حر  یروش ها  2#

  مینیبب دیاز دانستن عوامل به وجود آورنده و گسترش دهنده آتش با بعد
خاموش کردن آتش   یبرا .توان به طور موثر آن را خاموش کرد  ی چطور م

روش   نیبنابرا د؛یدهنده آتش را حذف کن لیاز سه عنصر تشک ی کی دیبا
 :کرد یدسته بند ریتوان به صورت ز  ی را م قیاطفا حر یها
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 (Cooling) کردن خنک •
 (Smothering) کردن خفه •
 (Starvation) به آتش یسوخت رسان قطع  •
 Interrupting the Combustion) احتراق ندیرآدر ف وقفه •

Process) 

 .میپرداز  ی م قی اطفا حر یمفصل هر کدام از روش ها  حیادامه به توض در

 (Cooling)  قیاطفا حر  یخنک کردن از روش ها  1-2#

با  ی خنک کردن مواد سوختن قیاطفا حر  یروش ها ن ی از متداول تر ی کی
  دایادامه پ دیبا  ی کردن سوخت تا زمان خنک .مواد خنک کننده است ایآب 

خنک کننده  کی  اما نشود؛ دیسوختن تول یبرا ی بخار کاف گریکند که د
 دارد؟  یی ها ی ژگیخوب چه و 

 .دارد یی باال یی گرما تیظرف •
 .دارد ازین یی باال یشدن به دما ریتبخ یبرا •
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 :گردد ی م  ریز رات ی شود دچار تغ یم  ختهیآتش ر یکه بر رو ی هنگام  آب

 .کند ی م دایپ شی آب افزا یدما •
 .دیایبه جوش ب ایشود  ریاست تبخ ممکن •
 .واکنش نشان بدهد یی ایمیاست با مواد ش ممکن •

  ی مناسب نهیخنک کننده خوب گز کی  یها ی ژگ یداشتن اکثر و لیبه دل آب
 .آتش است یاطفا یبرا

 :آب به عنوان خنک کننده عبارت اند از یها یژگ یو  نیتر شاخص

 .صورت گسترده در دسترس است به •
 با پوشاند که ی آتش را م ی شود و رو ی م ریتماس با آتش تبخ در •

 .ابدی ی کاهش م زیبه آتش ن  ی رسان ژنیاکس زانی کار م نیا
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 ی ناش  یآتش ها  یآب رو دیکه هرگز نبا دینکته توجه داشته باش نیبه ا اما
تواند سبب گسترش  ی حالت آب م  نی در ا چون د؛یزی بر ی از روغن و چرب

 .آتش شود

ها 2-2# روش  از  کردن  حر   یخفه   ق ی اطفا 
(Smothering) 

  ی به مواد در حال سوخت را به اندازه کاف ی رسان  ژنیاکس دیبتوان اگر
روش از  نیدر ا  ی صورت کل به .شود  ی سوختن متوقف م ،د یکاهش ده

 یتازه به محل آتش سوز  یهوا دنیاز رس دیبا قی اطفا حر یروش ها
کند   ی را مصرف م  طیمحدود مح ژنی کار آتش اکس نیا با  .دیکن یر یجلوگ

 .شود ی و بعد از آن خاموش م

 :دیاستفاده کن دیتوان  ی م  ری روش خفه کردن در موارد ز از

 سرپوش کیکردن شمع با گذاشتن  خاموش •
 ق یضد حر یپتو کی کردن تابه با  خفه •
 قی ضد حر یشده در پتو یکه دچار آتش سوز  یفرد دنیچیپ •
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اطفا   یاز روش ها ریز یبا روش ها دیتوان ی خفه کردن م  یبه جا نیهمچن
 :د یرا حذف کن یآتش سوز  یموجود در فضا ژنیاکس قیحر

 آتش  ی کیدر نزد (CO2) کربن دیاکس ی کردن گاز د پخش •
روش در  نی)از ا یاثر در محوطه آتش سوز  ی گاز ب  کیاز  استفاده •

 شود(  ی استفاده م وتریسرور کامپ یمحافظت از اتاق ها یها ستمیس

از روش ها  یقطع سوخت رسان 3-2# اطفا    یبه آتش 
 (Starvation) قیحر 

کار را  نیا .منبع سوخت استخاموش کردن آتش حذف  یبرا گرید روش
حذف   ایقابل اشتعال و  عات یما ان یتوان با قطع برق، جدا کردن جر  ی م

  یکه برا ی اقدامات  ازجمله .سوخت جامد مانند چوب و منسوجات انجام داد
 :هستند ریشوند، موارد ز  ی به آتش انجام م یقطع سوخت رسان
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جنگل ها درخت ها را  یآتش در آتش سوز  ری جدا کردن مس یبرا •
 .برند ی م

 .شده اند یکه دچار آتش سوز  ی محل ی سوخت از مخازن نفت هیتخل •
 .شده است یکه دچار آتش سوز  ی کردن محموله از انبار کشت خارج •
سوخت   ریقطع مس یمعادن زغال سنگ زغال داخل معدن را برا در •

 .کنند ی م هیتخل  ،ی رسان
 .که در مجاورت آتش هستند یا هینقل  لیکردن وسا خارج •
 یکه دچار آتش سوز  یی در خانه ها ی کاهگل یکردن سقف ها  جدا •

 .شده اند
  ریکه هنوز تحت تأث یی ها کیآتش با برداشتن الست  ریکردن مس جدا •

 .قرار نگرفته اند یآتش سوز 
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فرآ 4-2# از روش ها  ندیوقفه در    ق یاطفا حر   یاحتراق 
(Interrupting the Combustion Process ) 

و خنک کردن   ی قطع سوخت رسان  ژن،یبه حذف اکس یاز یروش ن نیا در
شوند   ی آزاد م  یی آتش اتم ها یمواد مخصوص بر رو دنیپاش با .ستین

  تیکنند و در نها ی م  دیاثر تول  ی ب یگاز  شوند و ی م  بیکه با آتش ترک
 .دهند ی اجازه گسترش به آتش نم

 :مواد عبارت اند از نیا

 (Monoammonium Phosphate) فسفات  ومی مونوآمون •
 (Sodium Bicarbonate) میکربنات سد ی ب •
 (Potassium Bicarbonate) میکربنات پتاس ی ب •
 (Potassium Chloride) میپتاس دیکلر •
 (Halon) مانند هالون رکنندهیتبخ یها ع ی ما •
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 ی ر یگ جهینت

در  میبدان دیبا .میآشنا شد قیاطفا حر یمقاله با انواع روش ها نیا در
توان باعث  ی م  ی حت  قیحر یاطفا یصورت انتخاب روش نامناسب برا

با شناخت عوامل   اما شد؛ شتری صدمات ب جادیبزرگ تر شدن آتش و ا
را  قیاطفا حر یروش ها نیاز بهتر ی ک یتوان   ی و گسترش آتش م  جادیا

 انتخاب کرد. 


