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پیشــرفته تریــن و برتریــن سیســتم اطفــاء حریــق دنیــا
روســیه ســایوز  فضـــا  هـــوا  ســازمان  ســاخت 

شرکت توسعه فناورى و ارتباطات
تامین کننده، مشاور و مجرى سیستم هاى فوق پیشرفته اعالم و اطفاء حریق
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تکنولوژى اطفاء حریق فوم-گاز-آیروسل جدیدترین فناورى روز دنیا جهت اطفاء حریق 
مخازن عظیم سوخت و مایعات اشتعال پذیر، انبارهاى مواد شیمایى، ساختمان هاى بلند 

مرتبه، جنگل ها و سایر محیط هاى صعب العبور و ایده آل براى مخازن سقف ثابت  و 
سقف شناور ...

,blader tank  عدم نیاز به پمپ هاى آب و تجهیزات پیچیده  سیستم فوم مانند
 ..., foam maker, foam chamaber

عدم نیاز به منابع انرژى مانند برق و دیزل ژنراتور و ایده آل براى شرایط بحرانى
امکان استفاده بصورت نصب ثابت ایستگاهى و بصورت موبایل بر روى خودرو

امکان بکار گیرى با هلى کوپتر با نازل هاى افقى جهت اطفاء حریق ساختمان هاى بلند 
مرتبه و همچنین امکان بکارگیرى با نازل هاى عمودى جهت اطفاء حریق از باال به 

پایین بر روى مخازن  آتش گرفته و همچنین جنگل ها
ایده آل براى مناطق جغرافیایى کم آب با دسترسى محدود به منابع آبى

قویترین روش اطفایى در سریع ترین زمان با حداقل آب و کف مصرفى
آماده به کار بودن بصورت استندباى به مدت طوالنى

کوتاه تر شدن زمان رسیدن فوم به روى مخزن
کوتاه تر شدن فاصله استقرار کپسول و مخزن 

ضریب اطمینان بسیار باال در عملکرد

برخى از مشتریان ما:

تکنولوژى اطفاء حریق  فوم-گاز-آیروسل تکنولوژى اطفاء حریق  فوم-گاز-آیروسل 
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تعدادى از پروژه هاى انجام شده

تارا تولیدى  شرکت کارخانجات 

برتر با کیفیت  تولید ملى 

همیشه بهترین ها اول هستند
با  مطابق  اطفاء حریق  و  اعالم  اجراى سیستم هاى هوشمند  و  تامین   – تولید 

استاندارد هاى روز جهانى 
بهترین  و  زیست  دوستدارمحیط  اطمینان،  قابل  برتر،  کیفیت  با  پایرو،  پاك 

جایگزین براى سایر اطفاء کننده هاى رایج 

مزایاى پاك پایرو:
بدون نیاز به شارژ و تعمیر و نگهدارى، نصب و جابجایى بسیار آسان، بدون 

مخزن تحت فشار و بدون لوله کشى 
پاك پایرو اطفاء کننده سریع، پاك براى تمام کالس هاى آتش و بدون هرگونه 

اثر لک و خورندگى

تنها تولید کننده سیستم هاى آیروسل 
پایرو) (پاك  تجارى  نام  با  ایران  در 
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د رود بر خوانند گان گرانمایه

اميد  به آیند ه، از نيازهاي بشري است وتد اوم زند گي منوط به این اميد  است. باید  روزنه های 
اميد  را کشف کرد  و به انسان نشان د اد . اميد  به آیند ه به انسان انگيزه، شاد ابی و نشاط می د هد . 
اميد  واقعی با خيال پرد ازی های واهی متفاوت بود ه و خوش خيالی های غير واقع بينانه، موجب 

خسران و پشيمانی می شوند .
د ر جامعه، د و د سته وجود  د ارند : یک عد ه کسانی هستند  که د نيای پيرامون خود  را همواره 
سبز و روشن می بينند  و عد ه د یگر، هميشه سياه. از آنجا که خد اوند  صراحتاً مي فرماید  که از 
رحمت خد ا نااميد  نشوید  و خد ا همواره رحمت و خيرش را شامل شما کرد ه است، مشي د سته 
اول را د ر پيش گرفته ایم و با اميد  به پشتيباني ذات الیزال الهي، مسيري را براي خود  د ر نظر 
گرفته و نقشه راهي ترسيم نمود ه ایم که به زعم خود  بتوانيم تحول و تغيير نگرشي به مسائل 

بهد اشتي، ایمني، زیست محيطي و انرژي د ر جامعه به وجود  آوریم.
بر  ماهنامه،  فصل جد ید   اولين شماره  از  کنند ه  د لگرم  بازخورد هاي  و  استقبال چشمگير 
اميد واري هایمان افزود . مصمم شد یم با عزمي جزمتر بر کيفيت و جامعيت مجله بيفزائيم، 
سایت پایگاه خبری بامنا را نيز که بازوي ماهنامه است، تخصصي تر و شاخص تر نمایيم و هم 
راستا با این د و بستر رسانه اي، نمایشگاههایي را که مجري آن هستيم نيز، همسو با این د و 

رسانه، به اهد افي که د ر مسير سالمت جامعه ترسيم کرد ه ایم، نزد یكتر نمائيم. 
اميد واریم این تحول، د ر هشتمين نمایشگاه تجهيزات و فن آوري هاي نوین صنایع حفاظتي، 
امنيتي، پليسي، ایمني، امد اد  و نجات و HSE که از 21 تا 24 آبان ماه جاري د رمحل د ائمي 
نمایشگاههاي استان اصفهان بر گزار مي گرد د  و این ماهنامه نيز د ر آن توزیع مي شود ، براي 
عموم ملموس بود ه و سمت و سوي نمایشگاه که ترغيب و ترویج استفاد ه تجهيزات با کيفيت 

مطلوب و استاند ارد  مي باشد ، از ویژگي هاي شاخص این نمایشگاه تلقي گرد د .
د ر این نمایشگاه، همایش هایی جهت تحقق همين هد ف و د ر راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی 
و امنيتی پيش بينی شد ه بد ین اميد  که با گرد  هم آیی متخصصين و د ست اند رکاران حيطه 
های موضوع نمایشگاه د ر سطح شهر و صنعت، عالوه بر تبيين راهكارهای نيل به ایرانی ایمن 
تر، زمينه آشنایی متخصصين را بایكد یگر فراهم نمود ه تا با همفكری و تباد ل نظر آنان و 
آشنایی با د غد غه هایشان، با توجه به وجود  غرفه اختصاصی ماهنامه، بستری جهت ابالغ پيام 

و د غد غه شان به متوليان امر فراهم سازیم.
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شن و ر اه  شمع  یم  د نمو  ، ان ا د لق  خا م  ان هب 
گلشن ما  ی  ا د فر د  شو  ، نیا د ین  ا یمن  ا یم  ز سا چو 

به نام او که یاد ش آرامش د ل ها است و اميد  اميد واران.
با یاریش اولين ماهنامه از فصل جد ید  با همه نقاط قوت و ضعفش به ثمر نشست. همان گونه 
که د ر شماره پيشين نيز اشاره کرد یم، هد فمان تالش برای ایرانی ایمن تر است و این مهم جز 
از طریق عينيت بخشيد ن به آنچه اراد ه کرد ه ایم د رسایه توکل به پشتيبانی ذات حضرت حق، 

حاصل نخواهد  شد .
بازخورد های انتقاد ی و سازند ه ای د ر رابطه با شماره گذشته از خوانند گان عزیز د ریافت کرد یم 

که نوید بخش د و نكته بود .
اول آنكه، به یاری یاران همد ل اميد وار شد یم و خد اوند  را شاکریم که تنهایمان نمی گذارند ، 
همراهمان هستند  و با ذکر نكته ای و د رج پيامی، بر اثبات د وستی خود  مصمم اند  و ما نيز به 
د ید ه ی منت پذیرای نظرات واصله گشته، اهتمام خویش را بر بهبود  کيفيت ماهنامه، د وچند ان 
کرد ه و همچنان تالش خواهيم کرد  د رراستای آنچه از آموزه های پروفسور د مينگ آموخته ایم، 
چرخه ی بهبود  مستمر را سرلوحه کارمان قرار د هيم و با عزمی جزم و اتكال بر قد رت الیزال 

الهی و اطمينان بر همرهی همد الن، هرماه بهتر از قبل شویم تا همچنان جاری باشيم.
و د وم، د ر زمانه و جامعه ای که مطالعه تقریباً به د ست فراموشی سپرد ه می شود  و کتب و 
نشریات از مظلوم ترین ابزارومایحتاج زند گی محسوب می شوند  و بيشتر به خاطر آب و رنگشان 
جایگاه زیبایی د ر د کوراسيون منازل پيد اکرد ه اند ، د ریافتيم که هنوز هستند  مخاطبينی که 
با هر انگيزه ای، ماهنامه ما را ورق زد ه اند  تا از محتوای آن بهره ای ببرند  و بر خود  باليد یم که 
توانسته ایم و مصمم تر شد یم که بيشتر نيز بتوانيم د ر راستای ترویج خواند ن، و متعاقب آن، 

بهره گيری و به کارگيری یافته ها، تالش مضاعفی د اشته باشيم.
این استقبال، سنگين تر شد ن بار مسئوليتی که مشتاقانه بر د وش گرفته ایم را د ر پی د اشت و 
انگيزه ای شد  تا به سمت و سوئی حرکت کنيم که زبان گویای عزیزانی باشيم عاشق و شيفته ی 
خد مت به خلق و کوشا د ر مسير سالمتی و ایمنی مرد م و جامعه، اما مواجه با چالش ها و 
مشكالت پيش رو. با این تفكر، بر آن شد یم که د ر جهت طرح موانع و مشكالت مرتبط با حوزه 
فعاليت ماهنامه که آثار سوء آن می تواند  ضربات مهلكی بر پيكر جامعه وارد  نماید ، برنامه ریزی 

کرد ه و د ر این رویكرد  نيز بر د ستان یاری بخش د وستان چشم می د وزیم.
اما د رایامی که گذشت، ما و د ست اند رکاران حيطه ی HSE، روز استاند ارد  را آرام و بی صد ا به 
تاریخ واگذار کرد یم بی اینكه د ر نظر د اشته باشيم استاند ارد ، یكی از قوی ترین بازوان ایمنی 
است. استاند ارد های تجهيزاتی و عملكرد ی جز با تكيه بر محور حفظ صحت و سالمت انسان 
و تجهيزات تد وین نيافته اند  وهرجا خللی د ر رعایت استاند ارد  ساخت و توليد ، یا بی مباالتی د ر 

رعایت استاند ارد های عملكرد ی مشاهد ه کرد یم، باید  د ر انتظار بروز یک حاد ثه باشيم.
پس بياموزیم و بياموزیم که هر جا استاند ارد  و استاند ارد سازی رنگ باخت، چه بسا حاد ثه ای 

رنگ بگيرد .
و د ر پایان، د گربار، جا د ارد  از کليه عزیزانی که ما را د ر تهيه و ارتقاء این ماهنامه یاری د اد ند ، 
صميمانه سپاسگزاری کنم. به اميد  روزی که با رعایت ایمنی به عنوان فرهنگی همگانی، کمتر 

شاهد  بروز حواد ث تلخ و خانمان براند از باشيم. انشاا..
علیرضایاوری
آبان ماه 96

پیام رسدبیرفهـــرسـت مـطـالـب

فرارســانه  موسســه 
انحصــاری  نماینــده 
بــزرگ  تریــن رویدادهــای 
ــی و حفاظتی  ــع ایمن صنای
ایــران در  جهــان، 

12تازه های تکنولوژی
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16اخبار زیست محیطی
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)RCD( 40نقش کلیدهای محافظ جان
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46فوم هاي آتش نشاني 

NFPA 1401 50نحوه برگزاری مانور، مطابق استاندارد

52تلفات آتش نشانان روز به روز بیشتر می شود، 

54ضرورت بهسازی انرژی د ر ساختمان های موجود 

56آزموده را آزمودن؟

58مشاغل سخت و زیان آور،

59آمبوالنس هوایی بدون خلبان

60گفتگو با مدیرعامل آتش نشانی اصفهان

62آموزه های طالئی

64آلودگی خاک به فلزات سنگین

68به کجا چنین شتابان؟

74روزهای دور از خانه، من، همسرم، بچه هام



تازه های تکنولوژی

نمونه هایی از فناوری روز دنیا در این زمینه :

1- ربات کرم حرارتی

این ربات می تواند  از پله ها باال رود  و د ر د اخل اتاق ها حرکت کند  و اقد ام به 
اطفای حریق نماید . این ربات با کنترل از راه د ور قابل هد ایت است.

2-جت پک

یكی از فناوری های امروز د ر د نيا که برای اطفای حریق د ر ساختمان های 
بلند  استفاد ه می شود ، جت پک ها هستند . امارات یكی از کشورهایی است که 
به تازگی قرارد اد ی برای خرید  20 جت پک و د و شبيه  ساز برای آموزش 
آتش نشان های خود  اقد ام کرد ه است. این جت پک  ها قابليت پرواز تا ارتفاع 
سه هزار پایی را د ارند  و با سرعت 74 کيلومتر بر ساعت حرکت می کنند . 

قيمت هر واحد  جت پک حد ود  150 هزار د الر است.

3- آبپاش توربینی

این آبپاش قد رتمند  که 310 هزار د الر قيمت د ارد  آب را به صورت پود ری 
تا فاصله 60 متری و به صورت مستقيم تا بيش از 90 متر می پاشد  و د ر 

استراليا، آلمان و ولز مورد  استفاد ه قرار می گيرد .

الهام کریمی 

کارشناسی ارشد معامری و کارشناس پیشگیری سازمان آتش نشانی

در دنیا از چه فناوری هایی در آتش نشانی استفاده می شود؟

یکی از کاربردهای فناوری می تواند انجام ماموریت های سخت و ناممکن به جای انسان در شغلی پرخطر همچون آتش نشانی باشد. امروزه در کشورهای مختلف 

محققان تالش می کنند از تجهیزات و فناوری روز در راستای کاهش نقش انسان  در ماموریت های پرخطر استفاده کنند. ابزارهایی که از دور کنترل شوند و بدون 

نگرانی از افزایش تلفات یا هر مشکلی کار را با کیفیت بهتر و در زمان کمتر انجام دهند.
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4- فایر آکس

این ربات چرخ د ار تقریبا یک پكيج کامل است که تانكر آب را نيز با خود  
حمل می کند  و قد رت خيره کنند ه د ر پاشيد ن آب د ارد  و می تواند  به صورت 
مستقيم بوسيله کاربر و یا با برنامه از پيش طراحی شد ه عمليات خود  را 

انجام د هد .

5- اسکلت خارجی

است که  و وسایلی  تجهيزات  آتش نشان ها سنگينی  از د غد غه های  یكی 
د ر عمليات های مختلف باید  با خود  حمل کنند . یک آتش نشان د ر حالت 
معمول تجهيزاتی به وزن 23 کيلوگرم را با خود  حمل می کند  ولی د ر بعضی 
موارد  وزن این تجهيزات به 50 کيلوگرم نيز می رسد . د ر این موارد  استفاد ه 
از اسكلت خارجی یكی از بهترین گزینه های موجود  محسوب می شود . این 
اسكلت ها وزن تجهيزات اضافی را تا حد  زیاد ی تحمل می کنند  و عالوه بر 
این آزاد ی عمل بيشتری به آتش نشان ها می د هند . یک آتش نشان با اسكلت 

خارجی می تواند  بيش از 95 کيلوگرم بار را به راحتی با خود  حمل کند .

6- ماسک هوشمند

فناوری هوشمند  راه خود  را د ر آتش نشانی نيز باز کرد ه است. کار د ر شرایطی 
آتش نشانی  عاد ی  بخش های  از  یكی  است  غيرممكن  تقریبا  تنفس  که  
محسوب می شود . امروزه ماسک های هوشمند ی طراحی شد ه است که به 
د وربين های حرارتی مجهز هستند  و آتش نشان ها می توانند  با استفاد ه از این 

ماسک ها عالوه بر تنفس راحت، منبع حرارت را به راحتی پيد ا و به سرعت 
اطفای حریق نمایند .

7- ربات های چینی

کرد ند   اجرا  آتش نشان  ربات های  از  استفاد ه  با  چينی ها  که  مانوری  د ر 
قابليت های جالبی از این ربات ها به نمایش د رآمد . این ربات ها همگی با 
استفاد ه از د وربين هد ایت می شوند  و هر کد ام یک شلنگ بلند  متصل به 
تانكر د ارند . مهمترین ویژگی این ربات ها وزن پایين، قد رت خيره کنند ه آنها 

د ر پاشيد ن آب و کم بود ن زمان مورد  نياز برای اطفای حریق است.
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لباس های حفاظتی نسل جدید
Petrogard+

 Peli   معرفی چراغ های حرفه ای همه کاره

پارچه لباس های حفاظتی آتش نشانان با ویژگی ضد  مواد  شيميایی که 
انبوه  توليد   به  برآورد ه می سازند ،  را  المللی  بين  قوانين زیست محيطی 
رسيد . +Petrogard یک پوشش پارچه های حفاظتی است که جایگزین 
ترکيب شيميایی فلوئورین د ار موسوم به ‘C8’ با فن آوری جد ید ی بنام 
 Heathcoat Fabrics شد ه است. این محصول توسط شرکت انگليسی C6

توليد  می شود .
پوشش های شيميایی به سطوح پارچه های لباس های آتش نشانی برای 
حفاظت از آب، روغن و حفاظت های شيميایی اضافه می شود . فلوئوروکربن 
به د ليل اینكه سابقاً گزینه د یگری به عنوان ماد ه ضد  آب و ضد  روغن تكميل 
پارچه finishing الزام شد ه توسط استاند ارد  اروپایی البسه حفاظتی آتش 
نشانان: EN469 وجود  ند اشت استفاد ه می شد . این فيلم از نفوذ قطرات به 
د اخل پارچه جلوگيری کرد ه و د رعين حال اجازه تباد ل هوا و تعریق را از 

منافذ پارچه می د هد .
صنعت نساجی تا سال های زیاد ی با چالش ترکيب شيميایی C8 که پيشتر 
د ر پوشش د هی استفاد ه می شد ، روبرو بود  که د ر حال حاضر ویرایش 
C6 با زنجيره کوتاه تر و سطح و د وام مشابه جایگزین شد ه است. ترکيبات 

محيط  از   )PFOA( اسيد پرفلوئورواکتانوئيک  حذف  برای   C8 شيميایی 
زیست کشف شد ، ماد ه ای که به د ليل تأثيرات مضر بر محيط زیست و 

سالمتی، د غد غه قانون گذاران بود .
 Heathcoat مد یر بازرگانی لباس های حفاظتی شرکت Mark Drysdale

توضيح می د هد : این چالش، ترکيبات فلوروکربنی C8 را با زنجيره شيمی 
کوتاه تر C6 تعویض کرد . پس از سال ها تالش، ما با پاالیش ترکيبات 
شيميایی فلوئور د ار، به یک راه حل ایمن تر و سبز د ست یافته ایم که مواد  
شيميایی باد وام و ضد  آب را همراه با بازد ارند گی از اثرات اشعه فرابنفش 

برای حفظ انسجام پارچه فراهم می آورد .
Heath� د ر الیه خارجی کليه لباس های حفاظتی Petrogard+  هم اکنون

coat ازجمله طيف وسيعی از پارچه های مقاوم به حرارت و شعله با برند  

جد ید  PBI Pure استفاد ه شد ه است. د ر ساخت این لباس ها از ترکيب 
الياف پلی بنزیميد ازول PBI با الياف پارا آراميد  که د ارای مقاومت باالیی 

است استفاد ه شد ه است.
 PBI Pure Dynamo، PBI - بر اساس اد عای سازند ه، هر سه نوع پارچه
Pure Core و PBI Pure Shield برای تأمين بيشترین بازد ه تباد ل هوا، 

فرابنفش،  اشعه  با  تماس  از  انسجام پس  د رصد  حفظ  افزایش  و  راحتی 
طراحی شد ه اند .

لباس های یک تكه د ارای Petrogard+ برای حفاظت از آتش نشانان بسيار 
مناسب بود ه و یک د رجه متعالی از پيشرفت های صنعتی برای حفاظت 

د ر برابر حریق، گرما و مواد  شيمایی ازجمله مواد  نفتی را فراهم می نماید .
د ر  اضطراری  نمایشگاه خد مات  د ر  به صورت رسمی  پارچه های جد ید  

بيرمنگام انگليس د ر تاریخ 20 و 21 سپتامبر سال جاری عرضه گرد ید .

،Peli Products  پيشرو د ر طراحی و ساخت تجهيزات روشنایی پيشرفته 

قابل حمل، چراغ قوه های حرفه ای چند منظوره د رجه یک را د ر مد ل های 
3410M( آهنربایی و LED ) و 3415MZ0 (د ارای تأیيد یه ATEX برای زون 

صفر) معرفی کرد ه است.
با یک لنز لوالیی قابل چرخش برای تغيير زاویه نور، یک گيره مغناطيسی 
برای استفاد ه از روشنایی بد ون د خالت د ست و د ارای د و لنز نورپرد ازی 
نورافكن و نقطه ای، این چراغ قوه ها د ر هر وضعيتی قابل استفاد ه هستند . 
چراغ قوه شب نمای فوق العاد ه 3410M برای استفاد ه های متنوع صنعتی، 
است؛ د ر حالی که  آل  اید ه  لوله کشی  یا  و  برقی، مكانيكی  ساختمانی، 
مد ل 3415MZ0 د ارای تأیيد یه ایمنی ATEX بهترین انتخاب حرفه ای 
ها برای استفاد ه د ر مناطق خطرناک نفت و گاز، آتش نشانی، امد اد  و نجات، 

پتروشيمی، د ریایی، نظامی و غيره است .
Piero Marigo“، مد یرعامل Peli Products EMEA گفت نوآوری هد فمند  

د ر  Peli DNA است و این مد ل های جد ید  گام بعد ی د ر تكامل روشنایی 
 ،LED روز  آوری  فن  از  استفاد ه  با  همراه  د هند .  می  نشان  را  ای  حرفه 
مهند سی حيرت انگيز Peli و ویژگی قابليت چسبند گی، این چراغ ها را 

برای استفاد ه کارگر د ر مواجهه با وضعيت های مختلف، مناسب می سازد .
برای تمرکز و هد ایت نور د ر یک نقطه خاص، این چراغ قوه های جد ید  
صنعتی چند کاره با گرد ش 90 د رجه ای طراحی شد ه که آن را از حالت 
د ستی به یک چراغ با زاویه چرخش متنوع تبد یل می کند . همچنين این 
چراغ ها شامل سه گزینه نورپرد ازی: نورافكن گسترد ه)، نقطه ای متمرکز 
و یا ترکيب این د و که هم د ید  د ر فضای بسته و هم روشن کرد ن مسافت 
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به ستوه  د ود   د تكتورهای  تست  برای  کارتریج  و  آئروسل  تعویض  از  اگر 
به  نيازی  FireView پيشنهاد  بی نظيری برای شما د ارد . د یگر  آمد ه اید ، 

پرد اخت هزینه های گزاف برای خرید  اسپری آئروسل و کارتریج نيست.
شرکت FireView د ارای سيستم توليد  د ود  بسيار مناسب و مقرون به صرفه 
ازلحاظ قيمت می باشد  که شما را از خرید  اسپری های د ود  اضافی بی نياز 
می کند . با پرد اخت 20 د الر برای هر بطری روغن د ود  FireView شما 
می توانيد  حد ود  2000 د تكتور د ود  را آزمایش کنيد . FireView از خراب 
شد ن د تكتورها بعلت نفوذ د ود  د ر د اخل آن ها کاماًل محافظت می کند . 
فن متصل د ر قسمت باالی د سته بلند  د ستگاه به سرعت هرگونه د ود  باقی 
ماند ه را از د اخل د تكتور بد ون هيچ گونه مشكلی برطرف می کند . روغن د ود  
د ارای تأیيد یه UL می باشد  و برای محيط زیست و انسان ها ضرری ند ارد .

یكی از مأموریت های شرکت FireView د ستيابی به جهانی ایمن برای 
برای  باشد .  می  به صرفه  مقرون  و  باکيفيت  توليد  محصوالت  با  زند گی 
د ستيابی به این مهم، شرکت FirView باقيمت های رقابتی خود  د ر بازار که 
می توان گفت نسبت به نمونه های مشابه د ر بازار نصف قيمت می باشد ، د ر 

حال خد مت رسانی د ر این حوزه است.
عالوه بر طراحی منحصر بفرد  سيستم توليد  د ود  و قيمت بسيار مناسب، 
شرکت FireView برای مشتریان خود  مزایایی د یگر را هم فراهم ساخته 
است. فقط با تعویض کالهک تستر شما هم می توانيد  تست د تكتورهای 
حرارتی د رجه ثابت د تكتورهای ضد  انفجار) و هم د تكتورهای آتش (د تكتور 

ماد ون قرمز را انجام د هيد .
ابزار جد اسازی د تكتور به آسانی به د سته بلند  که د تكتور را از سقف جد ا می 

کند ، وصل می باشد . د تكتورهایی که د ر سقف های بلند  می باشند ، برای 
Fire view مشكلی را ایجاد  نمی کنند . د سته بلند  تسترها 6 تا 10 متر د ر 

خد مت شماست. د سته 5 / 2 متری با د سته کمكی تا 10 متر افزایش می 
یابد . به راحتی می توانيد  د سته اصلی را با د سته کمكی تعویض کنيد ، و کار 

تعویض د تكتورها را د ر سقف های بلند  انجام د هيد .
تستر فوق بعلت وزن سبكش به راحتی با یكد ست قابل حمل می باشد . 
بعلت قابل اطمينان بود ن و مزایایی ویژه ای که د ارد ، ما این محصول را به 
مصرف کنند گانی که مشتاق استفاد ه از FireView به جای د یگر تسترها 
هستند ، پيشنهاد  می کنيم. بعلت تقاضای باالی مشتریان خط توليد  جد ید  
د یگر این محصول را افتتاح کرد یم که موجب کاهش زمان تحویل جنس 

می شود .
www.wonfire.co.kv .  برای اطالعات بيشتر به سایت زیر مراجعه کنيد

طوالنی را ميسر می سازد .
گيره به راحتی به جيب یا جليقه برای استفاد ه از نور بد ون د خالت د ست 
متصل و نصب می شود . عالوه بر این، هر د و مد ل د ارای آهنربای قد رتمند  
کاميون،  خود رو،  کاپوت  ازجمله  فلزی،  سطح  هر  به  تقریباً  که  هستند  

کاند وئيت یا خط لوله، متصل می شود  .
مد ل PELI ™ 3410M د ارای سه نوع شد ت نور با عملكرد ی فوق العاد ه 
است: پرقد رت، متوسط و کم. هنگامی که د ر حالت پرقد رت تنظيم می شود ، 
653 لومن قد رت توليد  می کند  و 184 متر را روشن می نماید . د ر حالت 
کم 61 ساعت کار می کند . د ر این چراغ قوه از یک ماد ه د رخشان ) شب 
نما (  استفاد ه شد ه که پيد ا کرد ن چراغ د ر تاریكی را بسيار آسان می سازد .

Peli ™ 3415MZ0 با گواهينامه د رجه یک ایمنی ATEX زون صفر امنيت 

مورد نياز برای مكان های خطرناک را تأمين می کند . این چراغ به رنگ زرد  
فسفری با وضوح باال ساخته شد ه که بيش از 336 لومن قد رت تا 15 ساعت 

کارکرد  و تا 135 متر را نيز روشن می کند  .

هر د و مد ل د ارای مجوز ورود  به زیرد ریایی با د رجه حفاظت IPX8 بود ه که 
اجازه می د هد  تا د ر شرایط نامساعد  استفاد ه شوند ، با 3 باطری قلمی کار 

می کنند  و د ارای گارانتی باورنكرد نی ماد ام العمر Peli هستند .
جهت کسب اطالعات بيشتر به www.Peli.com مراجعه کنيد 

FireView تستر دتکتور های دودی و حرارتی جدید

17 No.14 ,November . 2017      1396 ـماره 14 | آبان ماه سـال سوم | ش www.bamna.ir



سوداگری میلیاردی دم کوسه ها در سواحل

 خلیج فارس

مد یرکل د فتر زیست بوم های د ریایی سازمان حفاظت محيط زیست، گفت: 
فروش باله و د م کوسه ها تجارت ميليونی را برای صياد ان سود جو فراهم 
کرد ه است و برای کنترل این فاجعه راهی جز فعال شد ن یگان حفاظتی 
سازمان شيالت نيست. د اوود  ميرشكار، د ر گفت وگو با خبرنگار فارس افزود : 
صيد  کوسه ممنوع است چراکه این گونه د ر معرض خطر انقراض قرار د ارد  
و بر طبق مصوبه شورای عالی محيط زیست، برای صيد  هر قطعه کوسه 30 
ميليون جریمه تعيين شد ه است. وی با اظهار تأسف از نبود  یگان حفاظت 
محيط زیست د ر سواحل و د ریاهای کشور اد امه د اد : نظارت برشكار و صيد  

د ر این منطقه، بر عهد ه گارد  د ریایی سازمان شيالت است.

دستور رئیس جمهور برای تأمین حقابه تاالب ها

رئيس سازمان حفاظت محيط زیست اظهار کرد : تأمين حقابه تاالب ها د ستور 
رئيس جمهور است که باید  طی چهار سال د ولت د وازد هم پيگيری شود . 
عيسی کالنتری د ر گفت وگو با ایسنا گفت: رئيس جمهور د ر کنار پيگيری 
مسائل جاری محيط زیست، چهار د ستور به عنوان اولویت سازمان حفاظت 
محيط زیست تعيين کرد ه است که د ر پایان چهار سال د ولت د وازد هم باید  
به عنوان کارنامه محيط زیست به رئيس جمهور ارائه شود  که عبارت هستند  
از آلود گی هوای کالن شهرها، مسئله مد یریت پسماند های کشور، مهار پد ید ه 

گرد وغبار با منشا د اخلی و گرفتن حقابه تاالب ها از وزارت نيرو.
وی با تأکيد  بر اینكه وزارت نيرو مكلف شد ه است از امسال حقابه تاالب ها 
را تخصيص د هد ، اظهار کرد : همه نيروهای سازمان حفاظت محيط زیست 
به عالوه سایر د ستگاه ها باید  د ر این راستا بسيج شوند . اصرار سازمان این 
است که بخش عمد ه ای از حقابه ها، به صورت سيالب د ر طول زمستان وارد  
این اکوسيستم های آبی شود  چون اگر بخواهيم به شكل تنظيم شد ه آب 
را راهی تاالب ها و د ریاچه ها کنيم، احياء صورت نمی گيرد  و مرد م از آب 

وارد شد ه بهره برد اری می کنند 

اخبار زیست محیطی

تهیه و تنظیم: ماندانا یاوری

کارشناس ارشد محیط زیست
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فلزات سنگین میهمان ریه تهرانی ها

د ر سال های اخير، مطالعه د ر خصوص آلود گي هوا به ویژه د ر محيط زیست 
شهري تا حد  زیاد ي روي گرد وغبار رسوب کنند ه د ر خيابان ها و جاد ه ها 
متمرکزشد ه است. به گزارش سيناپرس، د ليل اهميت بررسی گرد وغبار 
خيابانی این است که چنين گرد وغباری به وسيله افراد ی که از خيابان ها 
عبور می کنند ، به راحتی استنشاق می شود . همچنين این گرد وغبار می تواند  
توسط کود کان به خاطر رفتارهایی مثل به د هان برد ن اشياء مختلف و 
محققان  اساس،  همين  بر  می شود .  بلعيد ه  و  انگشتان  و  د ست  مكيد ن 
کشورمان وضعيت د و منطقه مهم شرق و غرب تهران را از ترکيبات این 
گرد وغبار مورد بررسی قرار د اد ه اند . آن ها از گرد وغبار خيابانی د ر د و منطقه 
کرد ند .  تهران،(،نمونه برد اری  )غرب  اکباتان  و  تهران(  )شرق  تهران پارس 
گرد وغبار خيابانی هر د و منطقه مورد مطالعه تهران، د ارای آلود گی متوسط 
تا باالیی به عناصر سنگين سرب، قلع، روی، آرسنيک، مس و کاد ميوم بود .

استفاده از پیشرفته ترین فیلترها در زباله سوزها

د ر ایران روزانه حد ود  50 هزار تن پسماند  توليد  می شود  که این عد د  از 
زباله های توليد شد ه د ر برخی کشورهای همسایه باالتر است؛ باوجود این 
ميزان توليد  برق از پسماند  د ر ایران رقم پایين تری را نسبت به آن ها نشان 
می د هد . محمد رضا هراتی، مد یر بهره برد اری سازمان مد یریت پسماند  د ر 
این مورد  به خبرنگار »جهان سبز« گفت: ایران به د ليل پرد ازش پسماند  
پتانسيل خوبی د ر زمينه توليد  انرژی حرارتی د ارد  که انرژی الزم برای توليد  
برق را باال می برد . وی اد امه د اد : برخی موانع باعث ترد ید  سرمایه گذاران و 
کند ی روند  تأسيس نيروگاه ها شد ه است؛ نخست آنكه ميزان نرخ خرید  
تضمينی یک کيلووات برق از 587 تومان به 370 تومان کاهش د اشته 
است؛ نوسانات نرخ ارز و همچنين موانع قانونی مانند  امكان مالكيت زمين 
نيروگاه نيز ازجمله د یگر موانع موجود  هستند . وی د ر مورد  پایش آنالین 
آالیند ه های خروجی از د ود کش  زباله سوزها گفت: ایران مانند  کشورهای 
اروپائی از پيشرفته ترین فيلترهای روز د نيا با آخرین استاند ارد ها، استفاد ه 

می کند 

تولید انرژی پاک از فیلتر سیگار

محققان د انشگاه ناتينگهام انگليس کشف کرد ند  که می توان از فيلتر سيگار 
انرژی پاک توليد  کرد ، اما این بد ان معنی نيست که سيگار کشيد ن برای 
سياره ما خوب است. به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، بر کسی پوشيد ه 
نيست که سيگار کشيد ن به طورجد ی برای سالمتی شما مضر است، اما 
این عاد ت ناپسند  بر سالمت زمين نيز تأثير زیاد ی می گذارد . هرسال تقریباً 
شش تریليون سيگار د ر سراسر جهان د ود  می شود  و بيش از 800 هزار تن 
فيلتر سيگار به جا می ماند . باید  فكری برای این حجم عظيم از فيلتر سيگار 
که د ر طبيعت رهاشد ه، معموالً به مكان های د فن زباله منتقل می شوند  و یا 

به آب ها نفوذ می کنند ، کرد .
اکنون د انشمند ان کشف کرد ه اند  که این فيلترها ممكن است یک پتانسيل 
پنهان د اشته باشند ؛ ذخيره سازی هيد روژن. این کار هنوز د ر مرحله تحقيق 
است، پس هنوز خيلی ماند ه تا سيگاری ها بتوانند  اد عا کنند  که عاد تشان به 

محيط زیست کمک می کند 

تالش برای توسعه ژئوپارک قشم

پارک های  ژئو  توسعه  بين المللی   آموزشی  کارگاه  و  نشست  نخستين 
جهانی  ژئوپارک  د ر  جاری  سال  بهمن ماه  تا 19  از 17  یونسكو،  جهانی 
قشم برگزار می شود . به گزارش ایسنا، سازمان زمين شناسی این نشست 
و کارگاه آموزشی بين المللی را برگزار می کند  و د ر این روید اد  د ر خصوص 
اشتراک  گذاری تجربيات موفق د رزمينه توسعه ژئوپارک های جهانی بحث و 
تباد ل نظر خواهد  شد . شناسایی و توسعه پتانسيل جد ید  ژئو پارک د ر سطح 
ملی، ترویج و گسترش مفهوم ژئوپارک د ر ایران و جهان و همچنين تشویق 
و هد ایت مسئوالن محلی به معرفی و ثبت ژئوپارک های جد ید  و همچنين 
کشورهای همسایه د ر منطقه از مهم ترین اهد اف برگزاری این نشست و 

کارگاه آموزشی است

دستور رئیس جمهور برای تأمین حقابه تاالب ها

رئيس سازمان حفاظت محيط زیست اظهار کرد : تأمين حقابه تاالب ها د ستور 
رئيس جمهور است که باید  طی چهار سال د ولت د وازد هم پيگيری شود . 
عيسی کالنتری د ر گفت وگو با ایسنا گفت: رئيس جمهور د ر کنار پيگيری 
مسائل جاری محيط زیست، چهار د ستور به عنوان اولویت سازمان حفاظت 
محيط زیست تعيين کرد ه است که د ر پایان چهار سال د ولت د وازد هم باید  
به عنوان کارنامه محيط زیست به رئيس جمهور ارائه شود  که عبارت هستند  
از آلود گی هوای کالن شهرها، مسئله مد یریت پسماند های کشور، مهار پد ید ه 

گرد وغبار با منشا د اخلی و گرفتن حقابه تاالب ها از وزارت نيرو.
وی با تأکيد  بر اینكه وزارت نيرو مكلف شد ه است از امسال حقابه تاالب ها 
را تخصيص د هد ، اظهار کرد : همه نيروهای سازمان حفاظت محيط زیست 
به عالوه سایر د ستگاه ها باید  د ر این راستا بسيج شوند . اصرار سازمان این 
است که بخش عمد ه ای از حقابه ها، به صورت سيالب د ر طول زمستان وارد  
این اکوسيستم های آبی شود  چون اگر بخواهيم به شكل تنظيم شد ه آب 
را راهی تاالب ها و د ریاچه ها کنيم، احياء صورت نمی گيرد  و مرد م از آب 

وارد شد ه بهره برد اری می کنند 
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حفره اوزون کوچک تر شده است

د انشمند ان سازمان ناسا کشف کرد ه اند  که حفره موجود  د ر الیه اوزون د ر 
حال ترميم شد ن بود ه و به کوچک ترین ميزان خود  از سال 1988 تا به 
امروز رسيد ه است. به گزارش سينا پرس، د ر د هه 80 ميالد ی که صحبت 
از حفره ای بزرگ د ر الیه اوزون به یكی از بحث های اصلی د نيا بد ل شد . این 
حفره که د ر قطب به وجود  آمد ه بود ، همچنان کاماًل ترميم نشد ه است ولی 
نسبت به د وران پيشين خود  بسيار کوچک تر شد ه است. البته ناسا معتقد  
است که کوچک تر شد ن این حفره تنها یک پد ید ه طبيعی است که براثر 

شرایط جوی قطب به وجود  آمد ه است.
پل ای نيومن که یكی از د انشمند ان فعال د ر ناسا است د راین باره می گوید : »با 
د ید ن شرایط جوی فعلی د ر جو قطب نمی توان این موضوع را غافلگيرکنند ه 
د انست. این موضوع به خاطر تغييرپذیری طبيعی است و نشانه ای از بهبود  

و ترميم سریع این حفره نيست.«

کمربند سبز در آلمان

اید ه کمربند  سبز و تبد یل سرزمين های حائل ميان آلمان شرقی و غربی 
د ر د وران جنگ سرد ، به پناهگاهی برای حيات وحش، جایزه محيط زیست 
آلمان را کسب کرد . به گزارش یورونيوز، د ر مراسمی که با حضور فرانک 
والتر اشتاین مایر رئيس جمهور آلمان، د ر شهر برونشویگ د ر شمال این 
کشور برگزار شد ، اید ه خالقانه سه تن از فعاالن محيط زیست که نوار 1400 
کيلومتری سرزمين های مرزی ميان آلمان شرقی و غربی را به پناهگاهی 
برای حيات وحش تبد یل کرد ه اند ، برند ه جایزه محيط زیست آلمان شد . د ر 
این مراسم همچنين از مخترعان نوعی موتور الكتریكی فوق العاد ه کم مصرف 

نيز تقد یر به عمل آمد .

گازهای گلخانه ای

سازمان ملل متحد  می گوید  که تفاوت آنچه برای کاهش توليد  گازهای 
گلخانه ای انجام شد ه و آنچه د ر توافق اقليمی پاریس تعهد  شد ه، به نحو 

خطرناکی زیاد  است
به گزارش ایسنا، بر اساس توافق اقليمی پاریس باید  تا سال 2030 توليد  
گازهای گلخانه ای به حد ی کم شود  که د مای کره زمين د ر مقایسه با شروع 
انقالب صنعتی بيشتر از د و د رجه افزایش نيابد ، اما اکنون سازمان ملل 
می گوید  که کاهش توليد  این گازها یک سوم مقد اری است که برای تحقق 

اهد اف توافق پاریس نياز است
برنامه محيط زیست سازمان ملل از سال 2010 گزارش ساالنه توليد  گازهای 
گلخانه ای را منتشر می کند  و د ر گزارش امسال هشد ار د اد ه شد ه است که 
حتی اگر اهد اف توافق پاریس محقق شود  تا سال 2100 د مای کره زمين 

بيشتر از سه د رجه افزایش خواهد  یافت
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جلسه کارگروه انرژي و الزامات زیست محیطي شوراي مرکزي نظام مهند سي 

برگزار شد

جلسه کارگروه انرژي و الزامات زیست محيطي شوراي مرکزي نظام مهند سي 
کشور د ر سازمان نظام مهند سی ساختمان اصفهان و با حضور اعضاي خود 
متشكل از نمایند گان سازمان هاي نظام مهندسي استان های اصفهان، ایالم، 
یزد  و  مازند ران  گلستان،  فارس،  بلوچستان،  و  خراسان رضوی، سيستان 

برگزار گرد ید.
و  زیست  محيط  انرژی،  کميسيون  رئيس  اصل  طاهری  مهند س  آقای 
استاند ارد مصالح ساختمانی نظام مهند سی کشور د ر جلسه کار گروه انرژی 
و الزامات زیست محيطی شورای مرکزی اعالم کرد: کميسيون انرژی شورای 
مرکزی همكاری های الزم د ر خصوص بازنگری مقررات ملی ساختمان د ر 
جهت اجرایی شد ن آئين نامه صرفه جوئی مصرف انرژی د ر ساختمان ها را با 

وزارت راه و شهرسازی انجام می د هد.
نامبرد ه اظهار د اشت باتوجه به آئين نامه اجرائی صرفه جوئی مصرف انرژی د ر 
ساختمان ها که د ر روز یكشنبه 96/7/30  د ر هيأت د ولت تصویب گرد ید ه، 
مقرر شد ه وزارت راه و شهرسازی حد اکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری 
مقررات ملی ساختمان به منظور مميزی، تعيين رد ه انرژی و چگونگی تعبيه 
سامانه های کنترلی الزم با جهت گيری به سوی ساختمان سبز اقد ام نماید. 

لذا کميسيون انرژی، استاند ارد مصالح و محيط زیست شورای مرکزی نظام 
مهند سی ساختمان کشور مطابق با اهد اف مند رج ماد ه 114 آئين نامه نسبت 
به ارائه نقطه نظرات خود د ر این خصوص اقد ام نمود ه است. د ر همين راستا 
د ر نظر است شيوه نامه اجرایی مربوط به نحوه مميزی، مراحل مميزی و 
چگونگی مميزی و همچنين روند تعيين رد ه انرژی و مراحل تعيين رد ه و 

نيز نحوه نصب و نوع سامانه های کنترلی را تهيه نمائيم.
ایشان اضافه نمود کارگروه فوق که زیر نظر کميسيون انرژی شورای مرکزی 
فعاليت می نماید باید مشكالتی که د ر مباحث مقررات ملی ساختمان است 

را تعيين و تغييراتی که باید د ر آنها انجام شود را مشخص نماید. 
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در نمایشگا
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د ر شماره قبل گفته شد  که طراحان و مجریان ساختمان برای رسيد ن به 
اهد اف ایمنی حریق د ر ساختمان باید  از 6 روش استفاد ه کنند :

1-پیشگیری: که در این مورد توضیح داده شد.

2- شبکه های اخطاری محافظ

)حصول اطمينان از اینكه د ر صورت بروز آتش سوزی، سيستمهای فعال 
اعالم حریق، عمل کرد ه و ساکنين را از بروز خطر مطلع خواهند  کرد (

 د ر حقيقت هد ف از آشكارسازهای اتوماتيک، شناسایی آتش با حس کرد ن 
یک یا ترکيبی از مراحل فوق و تبد یل آن به سيگنال های الكتریكی و ایجاد  
آالرم است. به طورکلی این شبكه ها به نوعی با اعالم خطر نياز به آغاز عمليات 
تخليه و تالش برای محد ود  ساختن آتش و اطفاء آن را هشد ار می د هند . 
به بيان د یگر، هد ف اصلی از طراحي سيستم کشف و اعالم حریق این است 
که قبل از رسيد ن حریق به شرایط غيرقابل کنترل، حریق را تشخيص د اد ه 
و اعالم نماید . ازاین رو این سيستم قد رت پيشگوئي حریق را ند ارد  اما با 
هشد ار به ساکنين، تخليه ساختمان را تسریع نمود ه و با اعالم به سازمان 
آتش نشانی و یا فعال نمود ن سيستم اطفاي اتوماتيک، از پيشرفت حریق 

جلوگيری می نماید .
 به طور کل، سيستم های اعالم حریق جهت محافظت از جان و مال انسان ها 
نصب می گرد ند . زمانی یک سيستم اعالم حریق مفيد  می باشد  که بتواند  

اهد اف زیر را برآورد ه نماید :
تشخيص حضور آتش «
اعالن خطر به موقع به ساکنين «
اعالن موقعيت آتش سوزی «
انجام برخی عمليات امنيتی نظير فعال کرد ن سيستم تخليه د ود ، فعال  «

کرد ن سيستم تلفن کنند ه

اهمیت سیستم های اعالم حریق:

 ازآنجاکه پس از وقوع آتش، رشد  حریق به صورت نمایی می باشد  اطالع از 
وقوع حاد ثه و محل د قيق وقوع آن و سپس مطلع نمود ن ساکنان و نيروهای 
آتش نشانی جهت تخليه محل و به د نبال آن اطفاء حریق از نكات کليد ی 
و مهم برای رویارویی با آتش و مهار آن جهت تقليل یافتن هر چه بيشتر 
خسارات احتمالی و نجات جان افراد  می باشد  که این امر توسط سيستم های 

اعالم حریق صورت می گيرد .
 توجه به این نكته نيز مهم است که با توجه به احتمال به وجود  آمد ن 
حریق و گسترش سریع آتش و اصل موفقيت مهار آتش که عبارت است 
از کشف سریع و به موقع حریق و د فع آن و از طرفی د ر اغلب بناها به غيراز 
بناهای مسكونی ساعات اشغال بنا کمتر از ساعات اشغال نشد ه می باشد  
و تجربه نشان د اد ه که بيشتر آتش سوزی ها از ساعت 18 عصر تا 6 صبح 
اتفاق می افتد  مطلع نشد ن به موقع و د ر پی آن گسترش د امنه آتش ضرورت 

مهند سـی حـریق 
د ر ساختمان های بلنــد مـرتبه 

)قسمت دوم(

علیرضا یاوری

مدرس ومشاور ایمنی و آتش نشانی

کارشناس علت یابی حریق
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بيش ازپيش استفاد ه از سيستم های اعالم حریق را نمایان می سازد .

3-مسیرهای فرار 

)اطمينان از اینكه ساکنان ساختمان و اطراف آن، د ر صورت بروز آتش سوزی 
و قبل از اینكه د ر معرض خطر د ود  و حرارت قرار گيرند ، قاد ر خواهند  بود  

خود  را به یک محل امن برسانند (
به ویژه  ساختمان ها  د ر  حریق  برابر  د ر  حفاظت  مهم  اهد اف  از  یكی 
ساختمان های بلند ، حفظ جان و ایمنی ساکنان ساختمان است و یكی از 
مهم ترین ابزارها برای رسيد ن به این هد ف، تد ارک راه های خروج مناسب 

د ر ساختمان می باشد .
تضمين سالمت ساکنان ساختمان د ر مقابل محصوالت زیان آور احتراق 
به ویژه د ود  و گازهای سمی فقط با رعایت ضوابط و د ستورالعمل ها نمی تواند  
حاصل شود . هنگامی که حریقی روی می د هد  ساکنان ساختمان باید  بتوانند  
بی د رنگ از ساختمان خارج شوند  و از مكان هایی که امكان نفوذ د ود  و آتش 
به آنجا وجود  د ارد ، د ور گرد ند . به عبارت د یگر د ر همه حال باید  این امكان 
برای کليه متصرفان ساختمان فراهم باشد  که به هنگام وقوع حریق و یا 
هرگونه وضعيت اضطراری د یگر، بد ون تحمل صد مه یا جراحت و با کمترین 
اضطراب، د ر اسرع وقت به محل امن و بی خطری خارج از ساختمان و یا 

احياناً د اخل ساختمان د سترسی یابند .

اهمیت ویژه خروج اضطراری هنگام آتش سوزی:

زمان   PD7974 به شماره   British Standard مؤسسه  از  منتشره  مد رک 
تخليه را مشتمل بر زمانهای زیر می د اند :

زمان شناسایی شعله «
به صد ا د رآمد ن آالرم «
زمان تشخيص و شناسایی آالرم توسط سكنه «
زمان واکنش به آالرم «
زمان فرار «

British Stand� مؤسسه   PD7974 شماره مد رک  اساس  بر   همچنين، 
ard زمان تخليه بين 2 تا 3 د قيقه بود ه و بستگی به کيفيت و شرایط هر 

ساختمان د ارد . د ر مبحث 3 مقررات ملی ساختمان نيز، برای این زمان، 
200 ثانيه منظور شد ه است.

 د ر تصویر زیر زمانهای د خيل د ر تخليه افراد  به ریز د رج شد ه است:

شرایط تأثیرگذار بر رفتار انسانی هنگام تصمیم گیری فرار:

 هنگام ایجاد  حریق و بروز شرایط اضطراری، عوامل وجود  د ارند  که موجب 
ایجاد  تأخير د ر فرار هستند . این عوامل عبارت اند  از:

ميزان حساسيت فرد  «
ميزان جد ی گرفتن خطر «
تالش جهت اطمينان از واقعی بود ن اعالم خطر «
زمان تفكر جهت انتخاب نحوه ی عمل «
تجسس برای یافتن منبع خطر «
اقد امات ایمنی نظير قطع منابع انرژی و ... «
تصميم گيری د ر خصوص نحوه ی نجات بستگان «
اطالع رسانی به د یگران «

بنا بر آنچه گفته شد ، عماًل زمان بسيار اند کی جهت فرار باقی می ماند  و 
همين امر، تأکيد  زیاد ی بر طراحی د قيق راههای خروج د ارد .
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اهمیت کنترل دود :

 د ود  خطری است جانی که مانع تخليه و فرار سریع ساکنان ساختمان و 
همچنين عمليات مبارزه با حریق و فعاليت مأموران آتش نشانی می شود . د ر 
اکثر حریق ها د ود  توليد شد ه با مقاد یر مختلفی غبار، گرد ، الياف، بخار و گاز 
توأم می باشد . د ود  از سوختن ترکيبات آلی حاصل می شود  و متشكل از ذرات 
بسيار ریز جامد  با مایع است که د ر گازهای متصاعد  شد ه از آتش سوزی، 
معلق می شوند . ميزان د ود  از یک حریق تا حریق د یگر متفاوت است و تابع 
د رجه تكامل حریق است. ميزان هوای موجود  محيط د ر کيفيت و کميت 
د ود  نقش عمد ه د ارد . د ر مكان هایی که ميزان هوا محد ود  است، حریق 
مواد ی را که به د ليل کمبود  اکسيژن نمی سوزند  تجزیه می کند ؛ د رنتيجه 
د ود  زیاد ی توليد  می شود . ذرات د ود  که د ر جریان هوا قرارگرفته اند  ممكن 
است به اند ازه ای سرد  شوند  که حامل بخارات آب و اسيد های ارگانيک شوند ؛ 
بنابراین به هنگام استنشاق، عميقاً د ر د ستگاه تنفسی نفوذ کرد ه و شد ید اً 
باعث تحریک د ستگاه تنفسی می شوند . به عالوه ترکيب های حاصل از د ود  
آسيب های چشمی نيز ایجاد  می کنند ؛ بنابراین افراد  د ود زد ه ممكن است 
د چار عوارض مختلفی نظير سوزش مجاری تنفسی، مسموميت و از د ست 

رفتن آب و نمک بد ن شوند .
 ازآنجایی که د ود  متحرک است می تواند  د ر نقاطی بسيار د ورتر از محل 
اصلی حریق، سبب آسيب و یا مرگ افراد  شود . برای مثال د ود  حریق ناشی 
از طبقات پایين یک بنا، ممكن است باعث مرگ و جراحت د ر طبقات باالتر 
شود . طبقات زیرزمين و بناهای بد ون پنجره نيز ازنظر راه یابی د ود ، خطرناک 

می باشند .
 همان گونه که بيان شد  خطر جانی د ود  د ر حریق ساختمان ها بيشتر از خطر 
سوختگی می باشد . متجاوز از 80 د رصد  تلفات جانی حریق ها تنها مربوط 
به د ود  می شود . د ود  و گازهای د اغ پيش از رسيد ن شعله، قربانی می گيرند . 
گازهای توأم با د ود  نيز خطرات جانی بسياری د ارند . وجود  منواکسيد  کربن 
)CO( د ر محيط و کاهش ميزان اکسيژن، خطر اصلی است. منواکسيد  
انتشار می یابد ،  کربن که گازی سمی است به سرعت د ر بنای حریق زد ه 
به طوری که هرقد ر نسبت اکسيژن هوا کاهش پيد ا کند  بر توليد  منواکسيد  
کربن اضافه می شود . گاز منواکسيد  کربن 200 برابر بيشتر از اکسيژن ميل 
ترکيب با هموگلوبين خون را د  ارد . د یگر گازهایی که معموالً د ر حریق ها 
متصاعد  می شوند  و همراه د  ود   هستند   شامل د  ی اکسيد   کربن، اسيد   استيک، 
استالد  هيد  ، اسيد   فرميک، فرمالد  ئيد  ، قطران، بی اکسيد  نيتروژن، بی اکسيد   
گوگرد   و کلر است. د   ود   تنها به آسيب های فيزیولوژیكی د  ر اشخاص اکتفا 
نمی کند  . بلكه مشكالت زیاد   ی را د  ر مبارزه با آتش سوزی و تخليه سریع 

ساکنان فراهم می آورد  که عمد ه ترین آن ها عبارت اند  از:
تاریكی ناشی از د ود  باعث محد ود  شد ن د ید  افراد  می شود . «
سرد رگمی ساکنين به خصوص وقتی با آن ساختمان آشنایی ند اشته  «

باشند .
وحشت و اضطراب. «
گم کرد ن راه های خروج. «

محد ود  ساختن عمليات مبارزه با آتش. «
مانعی برای فعاليت مأموران آتش نشانی. «
مسيرهای  « د ر  که  چراغ هایی  و  راهنما  رؤیت عالمت های  برای  مانعی 

خروج نصب می شوند .
این مطلب اد امه د ارد 
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بیمه نامه آتش سوزي عمومي یا اظهارنامه اي

د ر زمان صد ور بيمه نامه هاي آتش سوزي، سرمایه معيني را براي ماشين 
آالت و یا مواد  اوليه و یا د ر جریان ساخت بعنوان حد اکثر سرمایه براي 
پرد اخت خسارت د ر بيمه نامه ها قيد  مي کنند . این حد اکثر سرمایه 
معموالً از طرف بيمه گذار تعيين مي شود . امروزه با توجه به پيچيد گيهاي 
واحد هاي توليد ي، صنعتي و حجم مباد الت و کاال که هر روز به انبارها 
وارد  و یا از آن خارج مي شود  و د ر نظر گرفتن تورم و افزایش قيمت ها 
د ر مد ت کوتاه، باعث شد ه که صاحبان صنعت و توليد  کنند گان، پوشش 
بيمه اي مورد  نياز خود  را به نحوي د ریافت کنند  که د ر صورت بروز 
حاد ثه حریق، سرمایه هاي تحت پوشش بيمه اي به ارزش روز بود ه و 
د ر زمان وجود  نوسانات شد ید  د ر قيمت یا د ر ميزان موجود ي، نياز به 
کاهش آن از طریق صد ور الحاقيه نباشد . اینوع از بيمه نامه آتش سوزي 
معموالً د ر مورد  واحد هاي صنعتي و بند رت د ر مورد  واحد هاي اد اري، 
تجاري مصد اق پيد ا خواهد  نمود  و اصاًل د ر مورد  واحد هاي مسكوني مورد  

استفاد ه اي ند ارد .
د ر اینجا بيمه گذار د ر فواصل زماني معين ميزان موجود ي و سرمایه خود  

را براي قرارگيري تحت پوشش بيمه آتش سوزي به بيمه گر اعالم نمود ه 
با سهولت  برآورد  خسارت  بيمه،  براي مورد   تا د ر زمان وقوع خسارت 
و د قت بيشتري صورت پذیرد . د ر اینجا باید  د قت شود  که این ميزان 
موجود ي و سرمایه از سقف تعهد ات بيمه گر براي جبران خسارت مند رج 

د ر بيمه نامه تجاوز ننماید .
همان طور که  قباًل ذکر شد ، معموالً شرکت های  بيمه ، د ر زمان  صد ور 
بيمه نامه هاي  آتش سوزي ، سرمایه معينی  را براي  ماشين آالت  و یا مواد  
پرد اخت  براي   سرمایه   حد اکثر  به عنوان   ساخت   جریان   د ر  یا  و  اوليه  
خسارت  د ر بيمه نامه  قيد  مي کنند . این  حد اکثر سرمایه  معموالً از طرف  
بيمه گذار تعيين  مي شود . امروزه پسند   به  پيچيد گي  واحد هاي  توليد ي ، 
از  یا  انبارها وارد  و  به   صنعتي  و حجم  مباد الت  و کاالهایی  که  هرروز 
افزایش  قيمت ها د ر مد ت   آن  خارج  مي شود  و د ر نظر گرفتن  تورم  و 
کوتاه  باعث  شد ه  که  صاحبان  صنعت  وتوليد  کنند گان  پوشش  بيمه اي  
مورد نياز خود  را به  نحوي  د ریافت  کنند  که  د ر صورت  بروز حاد ثه  حریق ، 
سرمایه هاي  تحت  پوشش  بيمه اي  به  ارزش  روز بود ه  و د ر زمان  وجود  
نوسانات  شد ید  د ر قيمت  و یا د ر ميزان  موجود ي ، نياز به  افزایش  و یا 

مژگان کامیاب
کارشناس رسمی آتش نشانی و آتش سوزی

مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیامت 

حفاظت فنی و بهداشت کار 

بیمه نامه آتش سوزي
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کاهش  آن  از طریق  صد ورالحاقيه  نباشد . از ویژگی های  خوب  این  نوع  پوشش  
بيمه اي  آن  است  که  د ر بيمه نامه هاي  اظهارنامه اي ، سقف حد اکثری  براي  
تعهد  بيمه گر د ر مورد  جبران  خسارت  معين  مي شود  و بيمه گذار هم  بر 
اساس  شرایط بيمه نامه  و مد ت  تعيين شد ه  د ر آن  براي  اعالم  موجود ي  خود  
د ر طول  مد ت  اعتبار بيمه نامه  اقد امات  الزم را انجام  مي د هد . بر اساس  توافق  
انجام شد ه، اعالم  ميزان  موجود ي  مي تواند  ماهانه ، سه ماهه  و یا کمتر و بيشتر 
باشد ، اما باید  اضافه  کرد ، که  هرچه  فاصله  مد ت  اعالم  موجود ي  کمتر باشد ، 
اما  بروز خسارت رقم  واقعي تر و صحيح تر محاسبه  خواهد  شد ،  د ر زمان  
د رصورتی که  بيمه گذار بر اساس  شرایط قرارد اد  عمل نكرد ه ، موجود ي  خود  را 
به موقع  اعالم  نكند ، د ر صورت  بروز خسارت ، حد اکثر مبلغ  بيمه شد ه  مأخذ و 
مبنای  محاسبه  خسارت  قرار خواهد  گرفت  و بيمه گر ضمن  انجام  حسابرسي  
د فترها، اسناد  و مد ارک معتبر بيمه گذار، نسبت  به  تعيين  موجود ي  و تسویه  
خسارت  اقد ام  خواهد  کرد . محاسبه  حق  بيمه  این گونه  بيمه نامه ها به صورت  
موقت  است  و به  مأخذ حد اکثر سقف  مند رج  د ر بيمه نامه  د ریافت  مي شود ؛ اما 
ممكن  است  اظهارنامه هاي  ارسالي  از سوي  بيمه گذار کمتر از سقف  سرمایه  
بيمه نامه  باشد  که  د ر این صورت  بيمه گر و بيمه گذار توافق  مي کنند  که  
%75 حق  بيمه  سقف  قرارد اد  پرد اخت  شود  و حق  بيمه قطعي  پس  از پایان  

د وره  بيمه نامه  و بررسي  اظهارنامه هاي  ارسالي  محاسبه  گرد د ؛ اما به هرحال  
بيمه نامه   اصلي   بيمه   %50 حق   از  زمان  کمتر  د ر هيچ   بيمه قطعي   حق  
نخواهد  بود . به هرحال  د ر زمان  صد ور بيمه نامه های  اظهارنامه اي  باید  د قت  
کرد  که  اظهارنامه هاي  ارسالي  بد قت مورد  رسيد گي  قرار گيرد  و ارسال  آن ها 
هم  به موقع  صورت  پذیرفته  و مبلغ  اظهارنامه  نيز از حد اکثر سقف بيمه نامه  

بيشتر نباشد ،

3.  بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزیني و بازسازي

وجود  تورم و افزایش روزافزون قيمت ها موجب گرد ید ه است که اگر خسارتي 
به اموال بيمه شد ه بيمه گذار د ر اثر آتش سوزی و یا هر خطر د یگري وارد  آید ، 
بيمه گذار قاد ر نباشد  تا با مبلغ خسارت د ریافتي از شرکت بيمه، اقالم و اموال 

از بين رفته خود  را جایگزین نماید .
کاربرد  این  نوع  بيمه نامه  د رزمانی  توصيه  مي شود  که  ارزش  واحد هاي  صنعتي  
و تجاري  و یا صنفي  به د ليل  اعمال  ضریب  استهالک  یا مستهلک شد ه  و یا 
به  %50 و یا بيشتر کاهش یافته است  د رصورتی که جایگزینی  و یا بازسازی  
برابر  چند ین  به   جامعه   اقتصاد ي   خاص   شرایط  د ليل   به  مستهلک شد ه  
افزایش یافته  است . د رصورت  وجود  چنين  شرایطي ، بيمه گر توافق  مي کند  
که  بيمه گذار کليه تأسيسات  و  د ارایي هاي  خود  را مجد د اً و به  ارزش  روز 
ارزیابي  کند  و آنها را با قيمتهاي  جد ید  تحت پوشش  د رآورد . د راین حالت  
چنانچه  اموال  مورد  بيمه  به علت بروز یكي ازخطرات  مشمول بيمه  تلف شد ه و 
یا خسارت ببيند ، بيمه گر نسبت به  تعمير و بازسازي  ساختمان  آسيب د ید ه  و 
چنانچه  ماشين آالت  واحد  صنعتی  باشد ، نسبت  به  جایگزینی آن  اقد ام الزم  را 
انجام  خواهد  د اد . یكي  از جنبه هاي  مهم  و حياتی بيمه نامه که  نمونه  بارز ارائه  
خد مات  قابل قبول  شرکت  بيمه  است ، د ر انجام  عمل  بازسازي  و جایگزینی د ر 

اسرع  وقت  و د رواقع  د ر مد ت زمان  متعارف  و قابل قبول  است .
قيمت  برود ،  بين  از  اثر آتش سوزی  د ر  بيمه  مورد   اموال  و د رصورتی که   
جایگزین و تجد ید  نمود ن کهنه با نو به بيمه گذار پرد اخت می گرد د . این 
پوشش مخصوص ساختمان ها، کارخانجات و ماشين آالت آن ها می باشد . 
اساس پرد اخت براي ساختمان ها ارزش تجد ید  و براي ماشين آالت جایگزیني 

ماشين با همان شرایط، مارک و یا ماشين مشابه است.
 ذکر این  نكته  ضروري  است  که  پوشش  بيمه  آتش سوزي  براي  اولين  بار 
جهت  حفظ و حراست  اماکن  تجاري  و منازل مسكونی  د ر اروپا به  وجود  
آمد . بالفاصله  بعد  از آتش سوزي  بزرگي  که  د ر سال  1666 د ر لند ن  از یک  
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د کان  نانوایي  آغازشد  و خيلي سریع  به  ساختمان های  مجاور گسترش  پيد ا 
کرد  و د رنتيجه  400 کوچه  و خيابان  شهر لند ن  به  مساحت  تقریبي 175 
از بين  رفت ، لزوم   هكتار شامل  حد ود  13000 واحد  مسكوني  و تجاري  
که   آتش سوزي  چهارروزه   این   آتش سوزی  شد .  بيمه اي   پوشش های   ارائه  
خسارات  جبران ناپذیري  به  بار آورد  باعث  شد  که  سایر کشورهاي  اروپایي  
به  فكر ارائه این  پوشش ها بيفتند  و به  همين  د ليل  اولين  پوشش های  بيمه اي  

آتش سوزي  توسط اتحاد یه هاي  صنفي  پيش بيني  شد .
بعد  از آتش سوزي  سال  1666 ميالد ي ، چهار مؤسسه  و شرکت  د ر انگلستان  
اقد ام  به  ارائه پوشش های  آتش سوزي  کرد ند . بعد  از انقالب  صنعتي  اروپا 
و تأسيس  واحد هاي  صنعتي  و کارخانه هاي  مختلف  گسترش  و پيچيد گي  
توليد  باعث شد  که  بيمه  آتش سوزي  و شرایط بيمه نامه هاي  صاد رشد ه  هم  
د چار تحول  و پيچيد گي  گرد د  و روند  رشد  و تكامل  این رشته  بيمه اي  با توجه  
به  نيازهاي  ایجاد شد ه  سرعت  چشمگيري  پيد ا کند ؛ زیرا سرمایه گذارانی  که  
د ر بخش  صنایع  به سرمایه گذاری  پرد اخته  بود ند  به  خطرات  نهفته  د رراه  این  
سرمایه گذاري  واقف  بود ند  و به  همين د ليل  نياز به  حفظ سرمایه ها باعث  شد  

تا بيمه  آتش سوزي  به سرعت  رشد  و توسعه  پيد ا نماید .
 اصوالً د ر صد ور بيمه نامه  آتش سوزي  باید  سه  اصل  1- حسن  نيت ، 2- نفع  
بيمه اي  و 3-اصل  جبران خسارت  وجود  د اشته  باشد  تا بيمه نامه  بر اصول  
صحيح  و د رستي  استوار باشد ، زیرا بيمه گذار موظف است  کليه  سؤاالت  
مند رج  د ر فرم  پيشنهاد  بيمه  آتش سوزي  را بر اساس  حسن  نيت  و با د قت  
پاسخ  د هد . د ر عوض  بيمه گر موظف  است  که  د ر صورت  بروز حریق  و ایجاد  
خسارت ، حد اکثر خسارات  مالي  حاد ث شد ه  را با توجه  به  شرایط بيمه نامه  و 
مشروط بر این که  از سرمایه  بيمه اي  تجاوز نكند  د ر وجه  بيمه گذار بپرد ازد . 
اولين  مرحله  رسيد گي  به  خسارت  اعالم شد ه، توسط بيمه گر همان  توجيه  
و رسيد گي  به  مسئله نفع  بيمه اي بيمه گذار د ر مورد  بيمه  است . د ر مورد  
خسارات  ناشي  از آتش سوزي ، بسياري  از مرد م  به  مفاهيم  آتش ، آتش سوزي  
و خسارات ناشی  از آتش سوزي  استناد  مي کنند ، بد ون  این که  از نقطه نظر 
قوانين  بيمه اي  از تعریف  د قيق  آتش سوزي  و مفهوم  واقعي  آن  اطالع  د اشته  
)آتش بخاري ،  مفيد   آتش  از  ناشی  خسارات  بنابراین د رعرف بيمه ،  باشند  
اجاق های پخت وپز( تا زماني  که د ر مكان  تعبيه شد ه  قرار د اشته  باشد  د اراي  
پوشش  بيمه اي  نيست ، لذا د ر بيمه نامه  آتش سوزي  آتش  را چنين  تعریف  
کرد ه اند  د ر این  بيمه نامه  منظور از آتش  عبارت  است  از ترکيب هر ماد ه  با 

اکسيژن  به شرط آن که  با شعله  همراه  باشد .

زیر  د سته   4 به  تفاوت  اند کی  با  آتش سوزی  بیمه  قرارد اد   انواع  ایران  د ر 

تقسیم بند ی می شود .

1- بیمه نامه آتش سوزی با خطرات بیمه شد ه معین

د ر این نوع قرارد اد  د ر صورت بروز اختالف بين بيمه گر و بيمه گذار، این 
بيمه گذار است که باید  ثابت نماید  خسارت به وجود  آمد ه ناشی از خطرهای 

بيمه شد ه است.

2- بیمه نامه تمام خطر اموال

د ر این نوع اصل بر جبران خسارت وارد ه است و د ر صورت بروز اختالف 
بيمه گر باید  ثابت کند  خسارت ناشی از استثنائات بيمه نامه است و د ر تعهد  

او نيست

3- بیمه نامه انبارها

اوليه  مواد   گمرکات،  اختصاصی،  عمومی،  انبارهای  برای  بيمه نامه  این 
ساخته شد ه صاد ر می گرد د . با توجه به نوسان ورود  و خروج کاال به این گونه 
انبارها بيمه نامه با شرایط اظهارنامه ای صاد ر می گرد د  بد ین ترتيب که متوسط 
موجود ی سال گذشته انبار به عنوان سپرد ه یا سرمایه موقت تحت پوشش 
قرار می گيرد  و حق بيمه ای که د ر حد ود  75 د رصد  حق بيمه محاسبه شد ه 
به صورت موقت از بيمه گذار د ریافت می گرد د  و بيمه گذار موظف است ماهانه 
آخرین موجود ی خود  را اعالم نماید  د ر پایان د وره پس از تعيين سرمایه 
اصلی و واقعی با اخذ ميانگين 12 ماه و اعمال نرخ حق بيمه، حق بيمه 

واقعی تعيين و مابه التفاوت آن از بيمه گذار اخذ می گرد د .

4- بیمه با شرط جایگزینی

د ر شرط جایگزینی اموال باید  د ر وضعيت قبل از آتش سوزی قرار گيرند .
خسارت کلی ساختمان و ماشين آالت تعمير، تعویض، بازسازی یا تجد ید  و 
تعویض با همان نوع یا نوع مشابه که همان ظرفيت توليد  و کارایی را د اشته 
باشد . هزینه استهالک کسر می گرد د . تعهد  بيمه گر تا سقف مبلغ بيمه شد ه 
است. د ر جایگزینی نو به جای کهنه بيمه گر بابت استهالک چيزی کسر 
نمی کند . جایگزینی مختص ساختمان و ماشين آالت است و برای موجود ی 

انبارها اعمال نمی شود .

برخی از شرایط قرارد اد  د ر بیمه های آتش سوزی را د ر شماره بعد ی ماهنامه خواهیم 

آورد .
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خطر آتش سوزی ناشی از جریان نشتی:

ازد یاد   از  ناشی  حرارت  افزایش  نشتی،  جریان  آمد ن  وجود   به  د نبال  به 
جریان )جریان نشتی + جریان بار( عایق رسانا را می سوزاند  و یک رسانای 
لخت و یا با الیه ی نازکی از عایق به جا می گذارد . جریان نشتی که از این 
رسانا عبور می کند  توليد  جرقه نمود ه و حرارت ناشی از این جرقه، رسانا 
را سوزاند ه و منجر به آتش سوزی می شود . د رصورتی که سطوح نزد یک به 
باشند   یا د ر مجاورت مواد  آتش زا مانند  چوب و غيره  آلود ه و  این رسانا 
و  انبار  آتش سوزی های  از   30% می یابد .  گسترش  به سرعت  آتش سوزی 
اماکن مسكونی ناشی از این آتش سوزی های الكتریكی می باشند . قابل ذکر 
آید . وجود   به  آتش سوزی  تا  است  کافی  ميلی آمپر   270 تنها  که   است 

خطر برق گرفتگی ناشی از جریان نشتی:
برای تعریف خطر برق گرفتگی و یا خطرات ناشی از اتصاالت برق، احتیاج 

به تعاریف اولیه ی زیر داریم:

تعریف آستانه

آستانه ی د رک و یا آستانه ی واکنش: که برای انسان تقریباً غيرقابل محسوس 
بود ه و به چند ین پارامتر بستگی د ارد :

الف- ناحيه ی تماس: ناحيه ای از بد ن که د ر تماس با جریان برق قرارگرفته 
باشد .

ب- شرایط تماس: خشكی، رطوبت، فشار و د ما
ج- خصوصيات فيزیكی و مقاومت بد ن افراد : مقد ار متد اول برای این واکنش، 

0/5 ميلی آمپر مستقل از زمان فرض شد ه است.
آستانه ی لرزش: که آستانه ی قابل محسوس برای انسان می باشد  و این 
به  واکنش،  و  د رک  آستانه ی  د ر  موجود   پارامترهای  بر  عالوه  آستانه، 
به طور  د ارد .  بستگی  نيز  جریان،  فرم  و  مقد ار  مانند   د یگری  پارامترهای 

متوسط مقد ار 10 ميلی آمپر برای آستانه ی لرزش فرض می شود .
به  این که  بر  این آستانه، عالوه  قلبی:  انقباض عضالت و حمله  آستانه ی 
 ... انسان و  آناتومی بد ن، مقاومت بد ن  از قبيل  پارامترهای فيزیولوژیكی 
بستگی د ارد  به پارامترهای جریان )مقد ار و فرم آن( نيز بستگی د ارد . به طور 
مثال، برای شكل موج های کمتر از 0/1 ثانيه، انقباض عضالت برای مقد ار 
جریان بيشتر از 500 ميلی آمپر رخ می د هد  و برعكس اگر مد ت زمان عبور 
جریان از بد ن انسان بيشتر باشد  با چند  ميلی آمپر، همان آسيب به بد ن 
انسان می رسد . ازاین رو  اگر مد ت زمان عبور جریان و د امنه ی آن زیاد  باشند  

امكان ایست قلبی وجود  د ارد .

تأثیرات جریان متناوب

AC غيرقابل محسوس و فاقد  واکنش است

AC قابل محسوس می باشد  ولی فاقد  اثرات و آسيب فيزیولوژیكی است.

AC ممكن است اختالالت قابل برگشت د ر کارکرد  و ضربان قلب رخ د هد  

که معموالً به اند ام آسيب نمی رساند 
ولی احتمال گرفتگی و انقباض عضالت ماهيچه ای و مشكالت تنفسی وجود  

د ارد .
AC احتمال حمله قلبی، ایست تنفسی و سوختگی عالوه بر اثرات حوزه 

3 وجود  د ارد .
C1 خطر حمله قلبی %5 است.

C2 احتمال وقوع حمله قلبی %50 است.

C3 احتمال وقوع حمله قلبی بيش از %50 است.

DC تأثیرات جریان مستقیم

برخالف جریان متناوب، تنها قطع و وصل جریان مستقيم احساس می شود  و 
هيچ گونه حس د یگری د ر طول عبور جریان د ر مرحله آستانه د رک احساس 

)RCD( نقش کلیدهای محافظ جان
مهدی باقری نژاد

کارشناس آتش نشانی
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نمی شود . تحت شرایطی د ر مقایسه با جریان متناوب، آستانه واکنش حد ود  
2 ميلی آمپر د ر نظر گرفته شد ه است.

خطر خسارت و آسیب به تجهیزات برقی:

د ر بعضی از سيستم های earthing ممكن است جریان فاز به بد نه حتی 
به چند ین برابر جریان مجاز برسد  و حرارت ناشی از این جریان زیاد ، به 

سيم پيچ موتور و یا مد ارهای مغناطيسی آن صد مه بزند .

تماس مستقیم و غیرمستقیم

د ر تماس مستقيم، شخص به طور مستقيم یک سيم برق و یا قسمت برق د ار 
یک وسيله ی برقی را لمس می کند .

د ر تماس غيرمستقيم، یک شخص، بد نه ی فلزی یک د ستگاه را که به طور 
اتفاقی برق د ار شد ه است، لمس می کند .

به طور مثال، اگر مقاومت یک شخص که روی کف عایق ایستاد ه است حد ود  
5 کيلو اهم باشد ، این شخص با تماس با قسمت برق د ار  با ولتاژ 220 ولت 
د ستگاه، جریان 44 ميلی آمپر از بد نش می گذرد  که این جریان برای ایست 

تنفسی و حمله قلبی کافی است.
پارامرت مهم دیگر در برق گرفتگی، ولتاژ متاس یا Uc  است. UC حداکرث 

ولتاژی است که خطری برای جان انسان ندارد. این ولتاژ حدود 50 ولت 

می باشد.

)RCD( استفاده از قطعات حفاظت در مقابل جریان نشتی

پس از توضيحات ارائه شد ه د ر مورد  خطرات ناشی از جریان های نشتی، 
لزوم استفاد ه از قطعاتی احساس می شود  که مد ارات، تجهيزات و از همه 
مهم تر جان انسان را د ر مقابل این جریان حفاظت می کنند . وظيفه ی کليد  
محافظ جان، قطع خود کار مد ار د ر مواقع وجود  جریان های نشتی است. 

د رواقع کليد های
تعریف  جریانی  حد اکثر  اساس  بر   )RCD)Residual Current Detector

خطر  و  بگذرد   انسان  بد ن  از  می تواند   زمان  بيشترین  د ر  که  می شوند  
برق گرفتگی ند اشته باشد  و همين طور حد اکثر جریانی که به تجهيزات و 

وسایل برقی صد مه نزند  که به این مقد ار اصطالحاً حساسيت کليد  محافظ 
تأثيرات جریان  به  مربوط  از جد ول های  مقاد یر  این  می شود   گفته  جان 

متناوب بربد ن انسان گرفته شد ه اند 
حساسيت کليد های RCD با توجه به نوع حفاظت انتخاب می شوند :

حفاظت انسان در مقابل تماس مستقيم: معموالً 6، 10 و 30 ميلی آمپر  «
وقوع  هنگام  به  مدار  مكرر  قطع  دليل  به  ولی  می شود.  گرفته  نظر  در 
جریان های نشتی 6 و 10 ميلی آمپر، بيشترین حساسيت مورداستفاده 30 

ميلی آمپر است.
»  500 و   300 معموالً  غيرمستقيم:  تماس  مقابل  در  انسان  حفاظت 

اجباری در  به صورت  قطعات  نوع  این  نظر گرفته می شود.  در  ميلی آمپر 
سيستمهای TT و جهت ایمنی جانبی در سيستم های TN و IT توصيه 

می شوند.
حفاظت تجهيزات در مقابل خطر آتش سوزی: معموالً 300 ميلی آمپر در  «

نظر گرفته شده می شود.

عملکرد کلیدهای محافظ جان

عملكرد  کليد های محافظ جان د ر 3 بخش مختلف انجام می شود :
1- آشكارسازی جریان نشتی یا قسمت Detection  که وظيفه ی رد یابی 
 )CT( جریان نشتی را بر عهد ه د ارد  که این قسمت توسط یک ترانس جریان

انجام می شود .
2- اند ازه گيری جریان نشتی به وجود  آمد ه توسط یک رله که جریان نشتی 
د ر مد ار را با جریان حد  که همان حساسيت کليد  و یا آستانه قطع است، 

مقایسه می کند .
3- واحد  قطع مد ار یا Tripping، د ر این قسمت اگر جریان نشتی اند ازه گيری 

شد ه، بيشتر از حساسيت کليد  محافظ جان باشد ، مد ار قطع می شود 
برگرفته از آشنایی بيشتر با قطعات حفاظت از جریان نشتی یا محافظ جان، 

اشناید ر
hydropower.blogfa.com:منبع  
مبحث 13 مقررات ملی ساختامن  
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اسکیمرهای مکشی مانند یک جاروبرقی خانگی عمل می کنند. نفت از 

طریق رسهای شناور وسیع مکش می شود. به سمت تانکرهای ذخیره پمپاژ 

می شود. در واقع اسکیمرهای مکشی، عموماً بسیار کارآمد هستند ولی 

در مقابل نخاله های سطح آب بسیار آسیب پذیر هستند و باید به صورت 

مستمر زیرنظر باشند. اسکیمرهای مکشی بهرتین کارکرد را در آب های 

آرام دارند، در جایی که نفت در مقابل بوم  و یا مانع جمع آوری شده است.

جاذب ها 
مواد  این  از  می کنند.  رسوخ   مایعات  در  که  هستند  موادی  جاذب ها 

می توان برای بازیافت نفت از طریق مکانیسم های جذب درونی  و جذب 

سطحی و یا هر دوی آنها استفاده کرد. جاذب های درونی، مواد نفتی را 

در منافذ خلل و فرجی خود جذب می کنند در حالیکه ادزوربنت ها مواد 

نفتی را در سطح خودشان جذب می کنند ولی اجازه جذب در ماده را 

منی دهند. برای مفید بودن مبارزه با نشت نفت، جاذب ها باید از هر دو 

ماده روغن دوست  و آب گریز  باشند. در واقع این روش به عنوان آخرین 

روش پاکسازی نفت باقی مانده و یا در مناطقی که به وسیله اسکمیر قابل 

دستیابی نیست، استفاده می شود. یکبار که جاذب ها برای بازیافت نفت 

استفاده می شوند، باید از آب زدوده شوند و به صورت مناسب در زمین دفع 

شوند و یا برای استفاده مجدد احیاء شوند. نفتی که از مواد جاذب زدوده 

می شود باید به درستی دفع و یا بازیافت شود.

مواد   ، آلی طبیعی  مواد  تقسیم  می شوند:  کلی  به سه دسته  جاذب ها 

معدنی طبیعی و مواد مصنوعی. جاذب های آلی طبیعی شامل کاه، علف 

خشک، خاک اره، چوب ذرت زمینی، پَر و سایر محصوالت بر پایه مواد 

آلی. این مواد ارزان هستند و معموالً به سهولت در دسرتس قرار می گیرند. 

جاذب های آلی 3 الی 15 برابر وزنشان نفت را در خود جذب می کنند 

ولی برخی معایب نیز دارند. بعضی از جاذب های آلی به نسبت نفت، آب 

را نیز جذب می کنند و این باعث فرورفنت آنها در آب می شود. بسیاری 

از جاذب های آلی ، مثل خاک اره روی آب پخش می شوند و جمع آوری 

آن ها از روی سطح آب مشکل می شود. اضافه کردن وسایل شناور نظیر 

استوانه های توخالی متصل به علف های خشک جاذب، می تواند مشکل 

فرورفنت در آب را برطرف مناید و خرده های شل را به صورت قنداق پیچ در 

بیاورد که به جمع آوری آنها کمک خواهد منود.

مواد معدنی طبیعی شامل خاک رس، سنگ مروارید ، ورمیکولیت، شیشه، 

چرم، شن و خاکسرت آتش فشان است . این مواد 4 الی 20 برابر وزنشان 

نفت را به خود جذب می کنند. مواد معدنی طبیعی جاذب به رصفه و ارزان 

هستند و معموالً به سهولت و به مقدار زیادی در دسرتس قرار می گیرند.

پالستیک  شبیه  برش،  دست  ساخته  مواد  شامل  جاذب  مصنوعی  مواد 

هستند که مانند پلی اورتان ، پلی اتیلن  و فیربهای نایلونی هستند. اکرث 

مواد جاذب مصنوعی بیش از 70 برابر وزن خود می توانند نفت را به خود 

و مجدداً  احیاء  آن ها می توانند چندین بار  انواع  از  برخی  و  جذب کنند 

مورد استفاده قرار گیرند. جاذب های نفتی مصنوعی که بعد از استفاده 

منی توان آنها را پاکسازی منود، مشکالتی در خصوص ذخیره سازی موقت 

تا زمان دفع مناسب به دنبال خواهند داشت. 

دکرت گلرخ عتیقه چیان

دکرتای سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشکد ه مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نشت نفت در منابع آب، آالیندگی 
و آلودگی زدایی

)بخش د وم مقاله (
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برای انتخاب نوع جاذب برای پاکسازی نشت نفت باید به نکات زیر 

توجه منود:

نفت متفاوت است. « به ضخامت  میزانجذب- ميزان جذب نسبت 
جذب  بيشتری  سرعت  با  سنگين،  نفت های  به  نسبت  سبک  نفت های 

می شوند.
میزانماندگارینفت-وزن نفت بازیافت شد ه می تواند منجر به این «

این  که  زمانی  د هد.  تغييرشكل  و  شود  جاذب ضعيف  ساختار  که  شود 
جاذب ها از آب خارج می شوند نفتی که در منافذ آنها به تله افتاد ه است 
آزاد می شود. د ر زمان بازیابی مواد جاذب، مواد نفتی سبک، که چسبناکی 
کمتری د ارند بسيار راحت تر از مواد نفتی سنگين با چسبناکی باال از منافذ 

بيرون می آیند.
یا « و  به صورت د ستی  راحتیدرکاربرد- مواد جاذب ممكن است 

مكانيكی از طریق د ميد ن)فوت کرد ن( و یا پنكه مورد استفاد ه قرار گيرند. 
بسياری از مواد جاذب آلی طبيعی که مواد سستی هستند مثل خاک رس 
و ورميكوليت  حالت گرد و خاکی د ارند و در شرایط طوفانی و باد خيزی، د ر 

صورت تنفس بسيار خطرناک است.

روش های شیمیایی و بیولوژیک برای پاکسازی نفت

نفت در محیط های  پاکسازی  و  برای محدودسازی  روش های متعددی 

آبی وجود دارد. در قسمت قبلی به روش های مکانیکی همچون بوم و 

اسکیمر اشاره شد، روش هایی که برای مسدود کردن و جلوگیری از انتشار 

نفت به کار می رود و این روش ها در یک نقطه متمرکز است و نفت را از 

آب می زداید. روش های شیمیایی و بیولوژیکی برای محیط هایی کاربرد 

دارد که امکان رسایت نفت به سواحل و زیستگاه های حساس در جاییکه 

زیست محیطی  آسیب های  و  می شود  مشکل  و  سخت  بسیار  پاکسازی 

قطعیست وجود دارد.

دو نوع ماده به صورت مشرتک برای پاسخ به حوادث نشت نفت وجود 

دارند: )1( عوامل پخش کننده )2( عوامل بیولوژیک.

عوامل پخش کننده

این عوامل همچنین به پخش کننده ها معروفند، مواد شیمیایی هستند که 

شامل سورفاکتانت ها و یا مواد مرکب هستند که مواد مایع مانند نفت را به 

قطرات کوچک تر می شکنند. در یک نشت نفت، این قطرات در ستون های 

آبی پخش می شوند که به عنوان فرآیندهای طبیعی شناخته شده اند- مثل 

باد، امواج و جریان ها که به شکست بیشرت آن ها کمک می کنند. این 

فرآیند به پاکسازی نفت از سطح آب کمک می کند و زمانی که به ساحل 

می رسد کمرت شبیه نفت خواهد بود.

میزان  و  روش  و  نفت  ترکیبات  طریق  از  پخش کننده  یک  اثربخشی 

به کار می رود مشخص می شود. نفت خام سنگین  پخش کننده ای که 

بیشرتین  پخش کننده ها  زمانی  منی شود.  پخش  سبک  نفت  خوبی  به 

اثربخشی را خواهند داشت که بالفاصله پس از نشت نفت قبل از اینکه 

ترکیبات سبک در نفت تبخیر شوند بکار رود.

عوامل محیطی مانند شوری آب و دمای آب و رشایط دریا بر اثربخشی 

پخش کننده ها تأثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از 

پخش کننده ها در سطوح شور نزدیک به آب های دریایی بهرتین کارکرد را 

دارند. در حالیکه پخش کننده ها در آب رسد هم عمل می کنند ولی بهرتین 

کارکرد را در آب های گرم دارند.

عوامل بیولوژیک

میکروارگانیسم هایی  یا  و  آنزیم ها  مغذی،  مواد  شامل  بیولوژیک  عوامل 

زیستی  تجزیه  افزایش می-دهند.  را  زیستی   تجزیه  میزان  که  هستند 

فرآیندی است که میکروارگانیسم هایی مانند باکرتی ها، قارچ ها و مخمرها 

ترکیبات پیچیده را به ترکیبات ساده برای به دست آوردن انرژی و غذا 

تجزیه می کنند.

تجزیه زیستی نفت یک فرآیند طبیعی است که به آهستگی انجام می شود 

از  نفت  پاکسازی  برای  سال ها  حتی  و  ماه ها  هفته ها،  است  ممکن  و 

محیط زیست به طول انجامد. با این حال، پاکسازی رسیع نفت از سواحل 

و تاالب ها برای به حداقل رساندن آسیب های بالقوه به این زیست بوم های 

حساس رضوریست.

تکنولوژی های تجزیه زیستی به رسعت بخشیدن این فرآیند کمک می کند. 

با اضافه منودن موادی به محیط مانند کود و یا میکروارگانیسم ها، میزان  

تجزیه زیستی طبیعی افزایش می یابد. به عالوه، پاکسازی زیستی اغلب 

بعد از روش های بازیافت مکانیکی نفت مورد استفاده قرار می گیرد. دو 

رویکرد در پاکسازی زیستی عبارتند از: تحریک زیستی  و افزایش زیستی .

تحریک زیستی روشی برای افزودن مواد مغذی مانند فسفر و نیرتوژن به 

محیط آلوده برای تحریک رشد میکروارگانیسم هاست که این کار منجر 

افزوده  مغذی  مواد  که  زمانی  شود.  تجزیه  رسعت  با  نفت  که  می شود 

تجزیه  و  می کنند  رشد  رسعت  به  بومی  میکروارگانیسم های  می شوند، 

زیستی افزایش می یابد.

افزایش زیستی به معنای اضافه منودن میکروارگانیسم ها به نفت است. 

برخی مواقع باکرتی هایی که به طور طبیعی در منطقه وجود ندارند به 

مغذی،  ماده  این  کردن  اضافه  با  طوریکه  به  می شوند.  اضافه  محیط 

میکروارگانیسم ها افزایش می یابند و منجر به تجزیه زیستی نفت خواهند 

شد. این فرآیند برای حادثه اکسون والدز  استفاده شد.

سوزاندن در محل

سوزاندن در محل شامل آتش زدن و کنرتل احرتاق نفت می شود. این 

روش در زمانی که نفت به آب و یا در زمین نشت پیدا کرده است کاربرد 

دارد. بوم های مقاوم در مقابل آتش اغلب نفت را برای تشکیل یک الیه 

صورت  راحت تر  آن  آتش زدن  که  می کنند  جمع آوری  یک جا  در  ضخیم 
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پذیرد. فاکتورهای بسیاری بر تصمیم گیری برای آتش زدن نفت در آب های 

داخلی یا دریایی تأثیر می گذارند. عنارصی که بر استفاده از روش آتش 

زدن مؤثر است عبارتند از دمای آب، جهت وزش و رسعت باد، بزرگی امواج، 

ضخامت نفت، نوع نفت و مقدار نفت و میزان محلول پذیری و تبخیرپذیری 

نفت. ضخامت نفت، تبخیرپذیری و محلول پذیزی نفت وابسته به طول 

مدت رخداد نشت تا زمان آتش زدن نفت است. در بسیاری از حوادث نشت 

نفت، فرصت بسیار کمی برای آتش زدن وجود دارد.

دستورالعمل های عمومی برای استفاده از روش آتش زدن نفت روی آب به 

رشح ذیل می باشد:

سرعت باد کمتر از 37 کيلومتر د ر ساعت باشد «
ارتفاع امواج کمتر از یک متر باشد. «
حد اقل ضخامت نفت 2-3 ميلی متر باشد. «
تبخيرپذیری کمتر از 30 د رصد  «
محلول پذیری کمتر از 25 د رصد د ر آب «

به  توجه  سطحی،  آب های  نفت  آتش زدن  برای  مهم  موضوعات  از  یکی 

نزدیک بودن محل حادثه به جمعیت های انسانی)آتش زدن ممکن است 

حداقل تا 5 کیلومرت دورتر رسایت کند(، نوع خاک، سطح آب، فرسایش، 

گونه های گیاهی و گونه های جانوری موجود است. این روش ممکن است 

منجر شود که نفت بیشرت به خاک و یا کناره های رودخانه نفوذ کند.

به دلیل اینکه این روش، آالینده های هوا را افزایش می دهد، بنابراین پایش 

کیفیت هوا باید به دقت انجام گیرد. دستگاه های سنجش ذرات معلق در 

هوا باید در نزدیکی جوامع انسانی نصب شده باشد. اگر استانداردهای 

کیفیت هوا از حد معمول تجاوز کند، آتش زدن باید به رسعت پایان پذیرد. 

به دلیل اینکه برای سوزاندن نفت از منابع گرمایی شدید استفاده می شود، 

خطر مضاعفی برای پاسخ پرسنل ایجاد می کند. 

در طول تالش های پاکسازی حادثه اکسون والدز، کیسه های پالستیکی 

شدند.  آتش زده  نفت  مسیر  در  بودند  شده  پر  گازوئیلی  ژل های  با  که 

سیستم آتش زدن دستی نفت می تواند به سمت نفت پرتاب شود ولی این 

مستلزم این است که افرادی که این کار را انجام می دهند در نزدیک نفت 

باشند. یکی از وسایلی که اخیراً برای آتش زدن از آن استفاده می شود هلی 

تورچ  نام دارد که از طریق هلی کوپرت به سمت نفت پرتاب می شود و خطر 

کمرتی را برای پرسنل دارد.

با آتش زدن نفت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، ترکیبات ارگانیک 

فرار، دی اکسیدکربن و مونوکسیدکربن در هوا و به عالوه سایر ترکیبات 

به نسبت کمرت ایجاد خواهند شد. به عالوه زمانی که رشایط محیطی، 

آتش زدن نفت را مشکل می کند، یک ترسیع کننده مانند گازوئیل باید نیز 

اضافه شود که این خود ذرات سمی فرار را افزایش می دهد.

روش سوزاندن حداکرث تا 72 ساعت پس از نشت نفت مناسب خواهد بود. 

برای نفت  های سنگین و الیه های نفتی با ضخامت باال، این روش فقط یک 

الی دو ساعت پس از حادثه مؤثر خواهد بود.

پاکسازی خطوط ساحلی از نشت نفت

در بسیاری از مواقع نشت نفت از خشکی آغاز و به مناطق ساحلی رسایت 

می کند. زمانی که این امر ممکن باشد، کنرتل و پاکسازی نفت باید به 

رسعت صورت گیرد. اگر نشت نفت به خوبی کنرتل نشود ممکن است به 

منابع آب شیرین نیز رسایت کند. زمانی که این اتفاق افتاد باید بهرتین 

برمبنای  تصمیامت  این  شود.  اتخاذ  نفت  پاکسازی  برای  تصمیامت 

فاکتورهای زیر اتخاذ خواهد شد:

نوع نفتی که نشت پيد ا کرد ه است «
زمين شناسی خطوط ساحلی و ميزان جریان های آبی «
نوع و حساسيت موجود ات بيولوژیک که احتمال اثرپذیری آنها وجود  «

د ارد.

تأثیر نفت بر گیاهان و جانوران

برخی از مواد سمی در نشت نفت به رسعت بخار می شوند. با این حال، 

مواجهه گیاهان، حیوانات و انسان با مواد سمی در طول زمان کاهش 

می یابد و معموالً به منطقه اولیه نشت نفت محدود می شود. در واقع برخی 

از موجودات زنده بالفاصله پس از متاس با نفت کشته می شوند. برای مثال 

حیات جانوران یا گیاهان آبزی در تپه های دریایی  و خط ساحلی با خطر 

خفه شدن با نفتی که ساحل را می شوید، مواجه است. همچنین می تواند 

به صورت آهسته و در دوره زمانی طوالنی تری در اثر مواجهه با نفت در 

آب های کم عمق کنار سواحل ایجاد مسمومیت مناید. 

حساسیت زیست بوم های آبی

محیط های آبی متشکل از روابط درونی پیچیده میان گونه های گیاهی و 

جانوری و محیط فیزیکی شان است. آسیب به محیط فیزیکی اغلب منجر 

به آسیب برای یک یا چند گونه در زنجیره غذایی می شود که این خود نیز 

می تواند منجر به آسیب گونه های بیشرتی در این زنجیره شود. جائیکه 

یک موجود زنده بیشرت وقت خود را روی آب، نزدیک منطقه ساحلی و یا 

در خط ساحلی می گذراند، احتامل تأثیر نشت نفت بر آن موجود زنده 

بیشرت است. رودخانه ها به دلیل جریان آب، نسبت به آب های راکد، کمرت 

تحت تأثیر نشت نفت قرار می گیرند. با این حال نشت در چنین آب هایی 

می تواند گیاهان، علف ها و خزه های رشد یافته در این محیط را آلوده کند. 

زمانی که  از رودخانه، برای مصارف رشب استفاده می شود، نشت نفت در 

رودخانه تهدیدات مستقیمی برای سالمتی انسان ها دارد.

نتیجه گیری 

روش های متعددی برای پاکسازی نفت از منابع آب شیرین وجود دارد. 

با اینحال برای انتخاب یک روش مناسب، باید زیستگاه تحت تأثیر را به 

خوبی شناخت. پس از شناخت زیستگاه، در نظرگرفنت کارایی روش با 

توجه به نوع ماده نفتی رضوریست. هم چنین روشی باید انتخاب منود 

که از لحاظ هزینه ای مقرون به رصفه باشد. از سوی دیگر در نظرگرفنت 

انبارهای در دسرتس برای ذخیره سازی وسایل و تجهیزات پاکسازی نفت 

اهمیت بسیاری دارد.

46 No.14 ,November . 2017      1396 ـماره 14 |  آبان مـاه www.bamna.irسـال سوم | ش





امروزه ورود  و عرضه محصوالت مختلف مصنوعي د ر زند گي روزمره انسان 
با  از خطرات مرتبط  با رشد  فزایند ه ای  باعث شد ه است که آتش نشانان 
حریق مایعات قابل اشتعال، جامد ات قابل احتراق و بخارات سمي و خطرناک 

مواجه شوند .
مجتمع های  و  صنعتي  رخد اد هاي  ریلي،  فرود گاهي،  جاد ه  اي،  حواد ث 
تجاري، وقایع شهري، منازل مسكوني و مراکز آموزشي و ... همگي می توانند  
پيآمد  مستقيمي از روید اد هایي باشند  که به نوعی با مایعات قابل اشتعال، 
جامد ات قابل احتراق و بخارات ساطع شد ه از مواد  خطرناک مورد استفاد ه د ر 
آن مكان ها ارتباط د ارند . باید  اذعان د اشت که متأسفانه د ر حال حاضر 
به سمت  بيشتر  ما  کشور  د ر  به ویژه  آتش نشانان،  تخصصي  آموزش های 
خطرات انفجار و حریق د ر صنایع بزرگ معطوف شد ه است، زیرا چنين 
حواد ثي د ر این مجموعه ها چشمگيرتر و منهد م کنند ه تر خواهد  بود  و نهایتاً 
زیان بارتر به نظر می آیند . نباید  از این نكته غافل شد  که وقوع چنين حواد ثي 
د ر این گونه محيط ها تا حد ي براي طراحان اوليه و کارکنان قابل شناسایی 
و پيش بينی است به صورتي که با استناد  به اصول مهند سي و رعایت آن ها 
د ر مجموعه مورد نظر به موازات به کارگيری تجهيزات مد رن اعالم و اطفائي 

اقد امات پيشگيرانه را تا حد  ممكن فراهم می سازد . به همين جهت است 
که حریق صنایع د ر مقایسه با حواد ث کوچک و بزرگي که تقریباً هرروزه 
د ر گوشه و کنار شهرها و روستاها به وقوع می پيوند د  و شاهد  آن هستيم 
از عموميت کمتري برخورد ار است و به عبارت د یگر احتمال وقوع چنين 
حواد ثي د ر صنایع نسبت به وقایع شهري کمتر است بااین وجود  به هيچ وجه 
نباید  از احتمال وقوع حواد ث د ر صنایع کشورمان به ویژه نفت و گاز که 

مد ت زمان قابل مالحظه ای از عمر مفيد  آن ها می گذرد  غافل شویم.
د ر حال حاضر یكي از عمد ه  ترین د غد غه  ها و نيازمند ی های آتش نشانان 
صنعتي و شهري د ر سراسر جهان د سترسي به عوامل اطفایي مناسب و 
کسب اطمينان از سرعت عمل باالي آن ها است. هرچند  که مد ت زمان 
طوالني است که کليه ی آتش نشان ها از آب به عنوان یک عامل اطفایي مؤثر 
باراند مان باال یاد  می کنند  اما قطعاً این ماد ه براي تمامي حریق ها بهترین 

گزینه محسوب نمی شود .
اطفاء حریق های  براي  آب  یاد آور شد  که عموماً  نمونه می توان  به عنوان 
مواد  نفتي مورد استفاد ه قرار نمی گيرد ، زیرا عالوه برآنكه اثربخش نيست 
می تواند  خطرناک هم باشد . با تكيه بر همين د الیل بود ه است که عوامل 

فوم هاي آتش نشاني 
)بخش اول(

محسن نرصاصفهانی
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سوخت ها  و  حریق ها  د سته بند ی  اساس  بر  متنوعي  و  مختلف  اطفایي 
ابد اع شد ه که می توان از فوم های آتش نشانی به عنوان یكي از مهم ترین و 
کاربرد ی ترین عواملي که طي چند  د هه ی اخير ازنظر کيفيت، تنوع، ميزان 
اثربخشي و د یگر پارامترهاي مؤثر، توسعه قابل مالحظه اي پيد اکرد ه است 
نام برد . مجموعه عوامل باال سبب شد ه که فوم های آتش نشانی اصطالحات 
فني پيچيد ه ای را به خود  اختصاص د هند  به طوری که امروزه این مبحث 
تبد یل به موضوعي کاماًل تخصصي و حرفه ای شد ه است تا حد ي که کليه 
سازمان های آتش نشانی را د ر مقاطع مختلفي همچون انتخاب، خرید ، طرز 
و...  مراقبت  و  نگهد اري  روش  مورد نياز،  تجهيزات  به کارگيری  و  ساختن 
د چار سرد رگمي کرد ه است باوجود آنكه فناوري ساخت و استفاد ه فوم از 
موضوعات جاد ویي و چند ان پيچيد ه ای محسوب نمی شود ، ولي ممكن است 
د ر مراحل اوليه براي ناآشنایان این طور به نظر آید . بنابراین شناسایي و فهم 
صحيح اصطالحات فني مرتبط با حریق براي کليه سطوح آتش نشانی امري 

بسيار مهم و ضروري قلمد اد  می شود .
براي د رک بهتر موضوع فوق به مثال زیر توجه فرمائيد :

براي   B فوم های کالس  و   A براي حریق های کالس   A فوم های کالس 
حریق های کالس B طراحي و مورد استفاد ه قرار می گيرند  هرچند  که هر د و 
نوع فوم ازنظر مشخصات ظاهري )مانند  سفيد ي رنگ، نوع و اند ازه حباب( 
شباهت نزد یكي به همد یگر د ارند  اما ازنظر شيميایي کاماًل متفاوت بود ه و 
با یكد یگر ناسازگار می باشند . به طوری که اگر از فوم کالس A براي اطفاء 
مایعات قابل اشتعال )کالس B( استفاد ه شود  اگرچه ممكن است د ر بعضي 
از موارد  سریع تر از فوم های کالس B حریق را خاموش کند ، اما پيآمد  نهایي 
آن می تواند  منجر به وقوع حواد ث خطرناکي همچون انفجار شود  زیرا انتظار 
غالب از فوم کالس A تأمين خاصيت مرطوب کنند گی و خنک سازی براي 
حریق های کالس A می باشد . بنابراین با توجه به نوع ساختار شيميایی اش 
قاد ر به د رامان نگه د اشتن شعله های آزاد شد ه ای که از بخارات سوخت های 

گرفتارشد ه ساطع می شود  نمی باشد .
با توجه به واقعيت های فوق د ر این مجموعه سعي شد ه است بستري براي 
فهم اصطالحات فني فوم فراهم شود  تا شرایط د سترسي به مطالب وسيع 

ارائه شد ه د ر منابع و استاند ارد هاي مربوط به فوم آسان تر شود .

تاریخچه مختصري از فوم های آتش نشانی

مد ت زمان بسيار طوالنی است که انسان ها د رسراسرکره زمين آب را به عنوان 
ماد ه خاموش کنند ه قابل د سترس و مؤثر حریق شناخته و به طور گسترد ه 
مورد استفاد ه قرارد اد ه است. این د ر حالی است که آب براي کليه ی حریق ها 
بهترین انتخاب محسوب نمی شود . به عنوان مثال اگر آب براي فرونشاند ن 
حریق های روغني مورد استفاد ه قرار گيرد  عالوه برآن که اثربخش نيست 
بلكه می تواند  خطراتي را هم به د نبال د اشته باشد . به همين د ليل فوم های 
آتش نشانی طي د هه های اخير توسعه قابل مالحظه ای براي اطفاء این گونه 

حریق ها پيد اکرد ه اند .
د رسال 1902 ميالد ي براي اولين بار روشی توسط مهند س و شيميد ان 
روسي به نام الكساند ر لوران )Alkesandr loran( براي اطفاء حریق مایعات 
قابل اشتعال ابد اع شد  که د ر نگاه اول از پوشش کف براي فرونشاند ن بخارات 
و جلوگيري از نفوذ هوا به حریق استفاد ه می نمود . د ر زمان لوران بيشتر 
صنایع نفتي روسيه د ر شهر صنعتي باکو )Baku( متمرکز بود  که او د ر آن 
شهر به عنوان آموزگار مشغول تد ریس بود . لوران پس از رؤیت حریق های 
مشاهد ه ی  و  نفتي  اشتعال  قابل  مایعات  به  مربوط  و سهمگين  هولناک 
این  به  نزد یک و د رک مشكالت آن  از  اطفاء حریق طاقت فرسا  عمليات 
فكر افتاد  تا روش یا ماد ه ای را برای فرونشاند ن آسان تر و سریع تراین گونه 
حریق ها ابد اع کند  به این ترتيب بود  که لوران توانست فوم آتش نشانی خود  
را پس از آزمایش های موفقيت آميزی که د ر بين سال های 1902 تا 1903 
ميالد ي انجام د اد  به ثبت رساند  و د رسال هاي بعد  بر ارتقاء کيفيت فوم های 

اوليه ی خود  بيفزاید .
فوم های اوليه ی ساخته شد ه توسط لوران مخلوطي از د و پود ر و مقد اري آب 
بود . پود رهاي مورد استفاد ه را عموماً از بيكربنات سد یم و سولفات آلومينيوم 
انتخاب می نمود  و مقد ار کمي صابون گياهي )Saponin( ویاشيرین بيان 
)Liquorice( براي پاید اري حباب های ایجاد شد ه به آن ها اضافه می کرد . این 
مد ل فوم از برهم کنش مواد  شيميائي د ر محفظه ای به نام فوم ساز توليد  
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می شد  و به همين د ليل به فوم شيميائي معروف گرد ید .
خاموش کنند ه های د ستي فوم د ر آن زمان از د و قسمت کاماًل مجزا تشكيل 
می شد  که نسبت به هم و فضاي بيرون کاماًل آب بند ی شد ه بود  و به محض 
حرکت د اد ن د سته ای که د ر ناحيه ی آب بند ی تعبيه شد ه امكان مخلوط 

شد ن و واکنش د و مایع باهم فراهم می شد .
را شامل می شد که  ریزی  هاي  ازحباب  پاید اري  محلول  فوم شيميائي، 
د ربرگيرند ه گاز د ی اکسيد  کربن بود  و به د ليل د اشتن چگالي کمتر نسبت 

به روغن وآب شرایط الزم براي شناور شد ن بر روی سطوح را د اشت.
به د ليل آن که فوم هاازمایعات د ر حال سوختن سبک ترهستند این امكان 
با جلوگيری  و  بر روی سطح آن ها حرکت کند   به آسانی  وجود  د ارد  که 
از ورود  اکسيژن )Smothering( به محوطه ای که بخارات از سوخت آزاد  
فوم های  از  استفاد ه  امروزه  انجام د هند .  را  اطفاء حریق  می شود  عمليات 
شيميائي منسوخ شد ه است زیرا حتي براي کنترل حریق های کوچک نياز به 

تعد اد ي ظرف پود ر مجزا می باشد .
پس از ابد اع لوران د رسال 1940 ميالد ي، شيميد ان د یگري به نام پرسي 
MONTGOM�( از شهر مونتگمري )Percy Lavon Julian )الون جوليان 

ERY( ایاالت متحد ه موفق شد  نمونه ای از فوم بهبود یافته ای را توليد  کند  

که فوم هوا د اد ه شد ه )Aerofoam( ناميد ه می شد . این نوع فوم از مخلوط 
شد ن مكانيكي آب با مایع پروتئيني غليظی به نام سوي )Soy( تهيه می شد . 
این نوع پروتئين از ترکيب لوبياي جوشاند ه و شير به د ست می آمد . پس از 
اختالط آب و مایع پروتئيني به وسيله ی د ستگاه نسبت سازو نازل های هواد ه 
حباب های ریزی از مخلوط تشكيل می شد . ضریب انبساط باال، سهولت د ر 
ساخت و استفاد ه راحت تر فوم هوا د اد ه شد ه باعث شد  تا مصرف عمومي آن 
روزبه روز افزایش یابد . ایراد ات عمد ه ای که د ر استفاد ه از فوم هوا د اد ه شد ه 

وجود  د اشت شامل موارد  زیر است:
به راحتی با مایعات قابل اشتعال آلود ه می شد .

د ر زمان استفاد ه باید  بسيار د قت مي شد تا پوشش فوم نهایي فقط بر باالي 
سطح مایعات ریخته شود .

فوم پروتئيني توليد شد ه با این روش از توانائی گسترش و انتشار آهسته اي 
)Knock Down( برخورد اربود  و از لحاظ خواصي که تامين کنند ه امنيت 
پس از حریق باشد  اقتصاد ي نبود  زیرا براي د ستيابي به اثربخشي مناسب 

نياز به استفاد ه ی حجم زیاد ي از آن بود .
 Herbert( د راوایل سال 1950 ميالد ي فوم پرتوسعه اي توسط هربرت ایسنر
Eisner( د رآزمایشگاه ایمني معاد ن براي مواجه باحریق هاي معاد ن زغال 

سنگ ابد اع شد . مهند سين معد ن د رآن زمان د رمورد  این نوع فوم تحقيقات 
و مطالعات فراواني به عمل آورد ند  و طی تحقيقات انجام شد ه د ر آن سال 
ها باهماهنگي و مشارکت سازمان معاد ن آمریكا بيش از 400 فرموالسيون 
مختلف براي این نوع فوم تنظيم ومورد  آزمایش قرارگرفت تااینكه نهایتاً 
د رسال 1964 ميالد ي شرکت واتر کاید  )Water Kidde( فرموالسيون نهایی 

این فوم را براي توليد  انحصاري و انبوه خود  خرید اري کرد .
پيد ا  گسترش  پروتئين  فلورو  ازفوم  استفاد ه  ميالد ي   1960 د هه  اوایل 
کرد . مواد فعال کنند ه سطحي مورد  استفاد ه د ر این نوع فوم از ترکيبات 
فلوئورد اری تشكيل مي شد که قابليت خروج ازمواد  نفتي و عد م آلود گی 
توسط آنها را د اشت. عموماً فوم فلوروپروتئين به د ليل آن که از پوشش مقاو 
متري د  ر زمان مواجه باحریق هاي نفتي برخورد ار است و عملكرد  بهتري از 
د یگر فوم هاي پروتئيني از خود  نشان مي د هد . همچنين به د ليل خاصيت 
انتشار، گسترش خوبي د ارند  ومي توان آنها را هم زمان با پود رهاي شيميائي 
خشک مورد  استفاد ه قرارد اد . البته باید  به این نكته توجه نمود  که اساساً 

پود رهای شيميایی باعث تخریب پوشش فوم هاي پروتئيني مي شوند .
 )AFFF( د راواسط سال 1960 ميالد ي فوم تشكيل د هند ه فيلم نازک آبي
توسط سازمان نيروي د ریایي آمریكا توليد  شد . این نوع فوم مصنوعي از 
ویسكوزیته پایين وسرعت انتشار سریعي برروي سطوح مواد  قابل احتراق 
نازک تشكيل شد ه د ر  و اشتعال هيد روکربني برخورد ار است. فيلم آبي 
زیر الیه ي این نوع فوم باعث سرد  شد ن مایع سوختني شد ه و از تشكيل 

بخارات قابل اشتعال جلوگيري به عمل مي آورد .
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مانور در حقیقت احتمال وقوع یکی از اشکال بحران می باشد، با انجام یک مانور موثر 

تواناییهای بالقوۀ سازمانهای بحران مدار در برنامه ریزی، ساماندهی، چینش نیرو و 

تجهیزات ارزیابی و مشخص می گردد. 

هدف از برگزاری مانورها

افزایش هماهنگی بين تيم ها  و سازمانهای د رگير حادثه. 1
تعيين نقاط ضعف و قوت د ر تجهيزات و منابع انسانی. 2
آزمایش برنامه ها وسيستم ها  د ر شرایط زند ه و واقعی. 3
افزایش آگاهی و مهارت تيم های واکنش، پرسنل و مرد م. 4
استعد اد یابی برای تفویض مسؤوليتها. 5

   دسته بندی مانورها:

مانورهای مبتنی بر تئوری عبارتند از : کالس آموزشی، کارگاه، مانور . 6
دور ميزی

مانورهای مبتنی بر عمليات عبارتند از : مانور داخلی، مانور فراگير. 7
د  رمانورهای تئوری تأکيد   بر استراتژی، سياستها و ضوابط است د  رحاليكه 

د  ر مانورهای عملياتی بيشتر تأکيد   بر واکنش، روش و ظرفيتها می باشد  .

مانورهای  مبتنی بر تئوری)تمرین های آموزشی(

آموزش د  ر این نوع تمرین ها د  ر سه سطح ارائه می شود   و به تد  ریج د  ر هر 
سطح، عمق و پيچيد  گی بيشتری پيد  ا ميكند  :

سطح اول = کالس آموزشی

و  کارکنان جد  ید    برای   و عمد  تاً  بود  ه  تمرین  برای شروع  نقطه  بهترین 
و  ظرفيتها  یاد  آوری  گروهی،  و  فرد  ی  وظایف  انجام  روشهای  یاد  آوری 

توانمند  یهای موجود   تجهيزلت و امكانات(  و نيز یاد  آوری توان مند  یهای 
مورد   انتظار به کار ميرود  .

سطح دوم = کارگاه

د  ر آن تعامل و گفتگو بين برگزار کنند  ه کارگاه و شرکت کنند  گان خيلی 
بيشتر است و ميتوان یک خروجی مشخص از آن انتظار د  اشت؛ مانند   تد  وین 
یک برنامه، روش و د  ستورالعمل. د  ر کارگاهها، همان مطالب کالس ولی با 
جزئيات و عمق بيشتر و د  ر قالب گروههای کوچكتر و با  انجام آزمونهای 
ساد  ه ارائه ميشود  . د  ر کارگاه از گروههایی که از واحد  های مختلف سازمان 

هستند   استفاد  ه ميشود   تا افراد   عالوه بر افزایش شناخت از وظایف تخصصی 
نيز آشنا شوند  . خروجی های کارگاه  با شرح وظایف سایر بخشها  خود  ، 

عبارتند   از : 
تعيين اهد اف و برنامه مانور «
تد وین سناریو و فهرست وقایع کليد ی مانور «
تعيين استاند ارد های اجرای مانور «
تعریف شاخص های ارزشيابی مانور «

سطح سوم = مانور دورمیزی

پيشرفته ترین نوع تمرین آموزشی است و معموالً برای بحث و تمرین د  ر 
مورد   یک حاد  ثه یا سناریوی فرضی، طراحی و برگزار ميشود  . د  ر این مانور 
مد  یر جلسه یک موقعيت فرضی را تشریح می کند   و اطالعات شبيه سازی 
شد  ه موقعيت را د  ر اختيار حاضران ميگذارد   تا هر یک به ایفای نقش ازپيش 

تعریف شد  ۀ خود   برای مقابله با بحران بپرد  ازند  .

 دو مدل برگزاری مانور دور میزی وجود دارد : ساده و پیشرفته.

نحوه برگزار کردن مانورهای کارآمد 
NFPA 1401 مطابق استاندارد

مینا پیرهادی

HSE کارشناس ارشد
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تغيير مطرح ميشود  .  بد  ون  ثابت و   د  ر مد  ل ساد  ه سناریوی یک حاد  ثۀ 
یک فهرست حاوی چند   مسئله و مشكل توسط مد  یر یا فرماند  ه مانور ارائه 
ميشود    و مجریان مهارتها و توان خود   رابرای حل آن بكار می گيرند   و بعد   از 

توافق بر راه حل مطلوب؛ جمع بند  ی توسط مد  یر انجام ميشود  .
د  ر مد  ل پيشرفته سير اتفاقات و حواد  ث د  ر طول اجرای سناریو مرتباً د  ر حال 
تغيير است و این تغييرات از طریق پيام های د  ست نویس، وید  ئو، تلفن و 
بيسيم به تد  ریج د  رطول مانور بد  ست مجریان ميرسد   و بر اساس د  اد  ه های 

جد  ید   مجریان باید   با مشورت برنامه و راهكارهای تازه ای ارائه د  هند  .
اهد  اف و کاربرد  هایی که از مانور د  ورميزی انتظار د  اریم عبارتند   از :

شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان «
تمرین حل مسئله از طریق همكاری گروهی «
آشنا کردن فرماند هان عمليات با وضعيت های واقعی محتمل «
انجام یک مطالعۀ شاهد «
ارزیابی همكاری و مشارکت بين  واحد ها «

مانورهای مبتنی بر عملیات:

شامل مانور د  اخلی  و  مانور فراگير  بود  ه که کاملترین نوع تمرین هستند   
د  راین مانورها وجوه مختلف برنامه های بحران که عبارتند   از پيشگيری، 
آماد  گی، مقابله و بازسازی سنجيد  ه و نهاد  ینه می شود  . کاربرد   این مانورها د  ر 
وهله اول آموزش عملی کارکنان برای عملكرد   صحيح د  ر شرایط اضطراری و 
بحران است. این تمرین توسط یک برنامه و تيم عملياتی مشخص د  ر شرایط 

بحرانی پياد  ه سازی می گرد  د  . 
د  ر این مانورها فضای پراسترسی شبيه سازی شد  ه که د  ر آن یک عمليات 
واقعی د  ر فضای واقعی انجام ميشود   و مشكل ها و پيچيد  گی هایی که نياز 
به واکنشهای سریع و مؤثر د  ارند   توسط تيم آموزش د  ید  ه، شبيه سازی و 

حل می گرد  ند  .  
د  ر مانور د  اخلی کارکنان یک ارگان حضور د  ارند   اما د  ر مانور فراگير سایر 
ارگانها و سازمانهای مرتبط نظير : هالل احمر، نيروی انتظامی، مد  یریت 
بحران استان، بيمارستانها و سایر اد  ارات د  ولتی  نيز حضور د  اشته و تعامل 
آنها با هم از طریق تفاهم نامه، د  ستورالعمل، استاند  ارد  ، برنامه و  نقشه های 

تد  وین شد  ه مورد   ارزیابی قرار می گيرد  .
مالحظه می کنيد   که مانور به عنوان یک ابزار آموزشی د  ارای سطح بند  ی 
است و هر یک از سطوح آن اثر بخشی خاص خود   را د  ارد   و لذا گزینش و 
برگزاری نوع مانور باید   تد  ریجی و بر اساس تجربيات افراد   انجام شود  . هر 
نوع مانور پله ای برای ارتقاء به سطح باالترآماد  گی قلمد  اد   می شود  . د  ر این 
نوع مانور بر استقرار، کاربرد   و تحليل د  ستورالعملهایی که قباًل طراحی و د  ر 

مانورهای تئوری نهایی شد  ه اند   تمرکز ميشود  . 
بالفاصله بعد   از اتمام مانور از تمامی شرکت کنند  گان خواسته ميشود   نقطه 
نظرات و مالحظات خود   را د  ر مورد   عمليات مانور مطرح کنند   تا برای اصالح 
مانورهای بعد  ی، بهبود   روشها و افزایش آماد  گی از آنها استفاد  ه شود  . بد  یهی 

است که این نوع تمرین:
نياز به حمایت گسترد  ه دارد «

رعایت نكات ایمنی درآن اهميت زیاد ی د ارد «
از جلوه های ویژه درآن با  د قت استفاد ه می شود «
رفتار مجریان و نقش آفرینان درآن باید تحت کنترل و د ر چارچوب های  «

تعریف شد ه باشد
واحد شبيه سازی مرتباً سير حواد ث را کنترل و تغذیه کند «
ناظرین و ارزیابها مرتباً هر نوع مغایرت د ر رفتارها یا عملكرد ها را ثبت  «

می کنند

به منظور رسیدن به اهداف اصلی اجرای مانور و با توجه به موارد فوق، پیشنهاد 

می شود در مانورهایی که در سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی برگزار 

می شود نکات ذیل رعایت گردد:

د ر ابتد ا مانورهای مبتنی بر آموزش و سپس مانورهای مبتنی بر عمليات . 8
اجرا گرد ند.

مانور باید طبق سناریوی از پيش تعریف شد ه که به د نبال هد ف خاصی . 9
است برگزار گرد د. 

د ر ثبت گزارش اجرای مانور کليه نقاط ضعف و قوت مشاهد ه شد ه . 10
قيد گرد د.

نقطه نظرات و پيشنهاد اتی که شرکت کنند گان در مانور بالفاصله پس . 11
از اتمام مانور رائه می د هند جمع آوری و بررسی شد ه و د ر مانورهای آتی 

مورد توجه قرار گيرد.
نقاط ضعف مشاهد ه شد ه با صد ور فرم اقد ام اصالحی و پيشگيرانه . 12

مرتفع گرد د.
فقط شامل . 13 ميگرد د  ارسال  عمليات  معاونت  د فتر  به  که  گزارشاتی 

عكس نبود ه بلكه به طور کامل سناریوی اجرا شد ه و نقاط قوت و ضعف را 
د ر بر گيرد.

د ر اجرای مانورهای فراگير که بين ارگانهای مرتبط با بحران برگزار . 14
نظير  شد ه  تعيين  پيش  از  تعامالت  ارزیابی  و  بررسی  هد ف  می شود، 
نمایش  صرفاً  نه  باشد  شد ه  تد وین  مشترک  روند های  و  د ستورالعمل ها 

تجهيزات و منابع هر ارگان.
ليستی از تجهيزات و ابزاری که د ر مانور به خوبی عمل نكرد ند تهيه . 15

شود تا نسبت به تعمير یا تعویض آنها اقد ام گرد د.
یک مانور کاماًل موفق را ميشود   یک شكست قلمد  اد   کرد  ، اگر شما آموزشی 
از آن د  ریافت نكنيد   و استرسی به کارکنان  وارد   نشود  . یک مانور کاماًل 
و  روحيه  تضعيف  باعث  قلمد  اد   می شود   چون  بيهود  ه هم یک شكست 

د  لسرد  ی کارکنان از شرکت د  ر سایر مانورهای آموزشی خواهد   شد  .

 مانوری که در آن مشکلی پیش نیاید، یک تجربه آموزشی هدر رفته و بیهوده است !

www.bamna.ir
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تلفات آتش نشانان روز به روز بیشتر می شود، 
اگر این پنج اصل را جدی نگیرید

در آتش نشانی و امدادرسانی مدرن، برخالف دوران گذشته، بجای آنکه 

مستقیمًا به سراغ آموزش های تئوری و عملی برویم، بهترین پیشنهاد برای 

آتش نشانان یادگیری استانداردهای اولیه آتش نشانی می باشد. یکی از این 

استانداردها که طی دهه اخیر توسط بسیاری از اساتید مجرب در مراکز 

انگلستان  آتش نشانی  آموزش  مرکز  علی الخصوص  و  اروپا  آتش نشانی 

نام   SEEDS است.   SEEDS می شود،  گذاشته  آموزش  و  مشارکت  به 

آموزش های  در  کلیدی  موضوع   5 به  که  است  استانداردی  اختصاری 

تخصصی آتش نشانی می پردازد. در ایران تعداد انگشت شماری از مربیان 

آشنایی  کلیدی  درعین حال  و  ساده  استاندارد  این  با  حرفه ای  تخصصی 

دارند و این استاندارد را به مشارکت می گذارند. طی تحقیقاتی که در یک 

دهه گذشته در آتش نشانی های کل کشور عزیزمان ایران انجام داده ایم، 

متأسفانه همین تعداد انگشت شمار نیز بر این مهم تأکیدی ندارند و این عدم 

آموزش، دالیل عدیده ای برای بروز بسیاری از حوادث در محل حریق و 

حادثه و بحث امداد و نجات در داخل آتش نشانی های کشور را موجب شده 

است. متأسفانه در طی یکسال گذشته انواع حوادث و آتش سوزی ها بدلیل 

عدم رعایت این استانداردها، جان تعداد کثیری از همکاران آتش نشان را 

در آتش نشانی های شهری و صنعتی گرفته است. حال به تفسیر کالمی هریک 

از حروف این استاندارد خواهیم پرداخت:

اشاره ای به نکات کلیدی در فرایند آتش نشانی و نجات

محمدرضا جواهری

مشاور، کارشناس ارشد و مربی تخصصی 

حرفه ای آتش نشانی در صنایع و پاالیشگاه ها
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Safety :ایمنی

ایمنی پرسنل، یعنی تمامی فرماندهان و پرسنل عملياتی ما به این باور 
برسند که بر اساس یک دستورالعمل داخلی که سال های زیادی ست در 
آتش نشانی سائوپائولو برزیل سينه به سينه منتشر شده است، این اقدامات 

انجام گردد:
آن ها می گویند، هر آتش نشان ناجی 3 انسان عادی، هر فرمانده، ناجی 3 
آتش نشان، هر رئيس ایستگاه، ناجی 3 فرمانده و هر مدیر عمليات، ناجی 3 

رئيس ایستگاه می باشد.
بنابراین با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتيجه رسيد که اگر ایمنی از 
فرماندهان ارشد یک سازمان به سمت آتش نشانان فرهنگ سازی شود، در یک 
عمليات، براحتی حدود 80 نفر از مردم عادی در شرایط اضطراری محافظت 
خواهند شد. اما دربررسی این کهSafety  منوط به افراد یا تجهيزات است، 
باید به این مهم توجه داشته باشيم که ایمنی باید بيشتر بصورت یک فرهنگ 
در سازمان منتشر شود. یک آتش نشان باید بداند که اگر در صحنه عمليات، 
خودش ایمن نباشد، نه تنها نمی تواند افراد گرفتار را نجات دهد، بلكه می تواند 

باعث به خطر انداختن جان همكاران خود نيز گردد.

Equipment :تجهیزات

قدم بعدی در عملياتی کردن این استاندارد، خرید تجهيزات به روز شده و 
ایمن توسط  سازمانهای آتش نشانی می باشد. مطلب مهمی که در این ميان 
باید موردتوجه بيش ازپيش قرار گيرد، این است که حتی در ایستگاه های 
می دهند،  انجام  سين  لوحه  براساس  را  روزانه  تمارین  که  آتش نشانی 
تجهيزات عملياتی نباید بعنوان تجهيزات تمرینی مورد استفاده قرار گيرند. 
انجام عمليات،  این تجهيزات کم شده و در زمان  از عمر مفيد  چرا که 

می تواند مشكالت زیادی را برای پرسنل همراه داشته باشد.
در رابطه با تجهيزات مطلب مهم دیگر این که حتی تجهيزات عملياتی نيز 
باید پس از استفاده، بازرسی و بطور صحيح نگهداری شوند. زیرا این ابزار 
می تواند در عمليات بعدی شرایط بهتری را برای عمليات به ارمغان بياورد.

Exercise :تمرین

و  عملياتی  تمرینات  انجام   SEEDS استاندارد  مهم  بسيار  بخش های  از 

ممارست در اجرای آنها مواردی است که به صورت تئوری توسط همكاران 
آموزش به پرسنل ابالغ می شود. این تمرین ها می تواند به صورت انفرادی، 
مانند انجام گره های آتش نشانی، پوشيدن لباس عملياتی و دستگاه تنفسی 
نردبان،  مانند عمليات آب رسانی، کف رسانی،  تيمی،  به صورت  یا  و  باشد 
پمپ های آتش نشانی و کار در ارتفاع باشد. در اینجا به این جمله که از جانب 
یكی از اساتيد بزرگ سازمان آتش نشانی، به همه پرسنل آموزش داده شده 
است بسنده می کنيم که پس از گذراندن دوران تئوری آتش نشانی، فقط 

تمرین و تمرین و تمرین !!!

Discipline :نظام مندی

یک  دنيا،  سراسر  در  آتش نشانی  دپارتمان های  و  ادارات  که  آنجایی  از 
سازمان شبه نظامی است، کليه پرسنل باید تمامی موارد نظام مند شدن 
ازجمله: صف جمع، یونيفرم، سيستم های یكپارچه مدیریت در محل کار و 
حادثه را مدنظر قرار دهند. ضمن اینكه فرماندهان و مسئوالن ایستگاه ها 
حتماً باید بر آیتم هایی مانند: نظافت شخصی، مرتب بودن البسه فرم، البسه 
عملياتی، چيدمان البسه عملياتی و چيدمان استاندارد تجهيزات در داخل 
ایستگاه ها و همچنين چيدمان درست خودروها و تجهيزات در محل حادثه 

نظارت مستمر نمایند.
دیگر  از  غافل شدن  و  موضوع  این  به  صرف  پرداختن  آنكه  مهم  نكته 

موضوعات، موجب تأثيرات نامطلوب روانی در پرسنل خواهد شد.

Signs :عالئم

حال که با 4 آیتم اوليه SEEDS آشنایی نسبی پيدا کردیم، وقت آن است 
که با عالئم تخصصی کارمان نيز آشنا شویم. این عالئم می تواند از زنگ 
حریق ایستگاه شروع و تا انتخاب نوع سيگنال آژیر خودروها، رسيدن به 
محل حادثه، جانمایی خودرو و نيروهای عملياتی شناخت ظاهری و اوليه 
محل حادثه و پيشروی در عمليات و نهایتاً بازگشت نيرو بصورت ایمن به 

ایستگاه باشد.
در اینجا متذکر می شوم که تمامی مطالب فوق بصورت یک سرفصل بوده 
و قطره ای از اقيانوس بی کران آموزش در آتش نشانی می باشد. اميد است 
در فرصت های بعدی به تفصيل به معرفی هر کدام از این آیتم ها بپردازیم.



جنبش تجد ید  نظر و بهبود  ساختمان  های موجود  برگرفته از تالش جوامع 
به سمت توسعه پاید ار است. د ر این شرایط، بخش ساختمان د ر مقایسه 
با سایر بخش  ها نقش قابل توجهی د ارد   و با سهمی حد ود  %40 مصرف 
انرژی، بزرگ ترین مصرف  کنند ه ی انرژی د ر کشور به حساب می رود . انرژی 
یكی از هشت موضوع کليد ی برای تضمين توسعه پاید ار است چون مصرف 
انرژی وابستگی زیاد ی با اتمام سوخت های فسيلی و تغييرات اقليمی د ارد .

د ر چند  د هه ی اخير بر اساس توافق همگانی و علمی برای حمایت تالش های 
جهانی د رزمينه مقابله با تغييرات اقليمی، یک ساختار سياستی بين  المللی 
توسعه یافته است. کميسيون اروپایی یک سياست انرژی تصویب کرد ه  است 
که اهد اف 2020 نظير کاهش انتشار گازهای گلخانه ای )حد اقل %20 تراز 
1990(، افزایش سهم انرژی  های تجد ید  پذیر )تا %20( و بهبود  بهره وری 
انرژی )تا %20( را تضمين می کند . پارلمان اروپایی همواره این اهد اف را 
حمایت کرد ه است. همچنين هيئت اروپایی، تعهد ی بلند مد ت د ر جهت 
کربن  زد ایی اتحاد یه اروپا و سایر کشورهای صنعتی برای حذف 80 تا 95% 

انتشار کربن تا سال 2050 را د اد ه است.
به  برای د ستيابی  بخش ساختمان، بخشی کليد ی  این صریحاً  بر  عالوه 
اهد اف 2050 است. کاهش مورد  انتظار د ر انتشار کربن  د ی  اکسيد  تا سال 
2050 به 88-%91 می رسد . ميزان این کاهش بيشتر از سایر بخش ها 
این موضوع اهميت بخش  نظير کشاورزی، صنعت و حمل ونقل است و 
ساختمان و ضرورت روش های الزم برای د ستيابی به آن را نشان می د هد . 
بنابراین ساختمان  ها، فرصت قابل توجهی برای صرفه  جویی انرژی و فواید  
پاید ار بيشتر ایجاد  می کنند . شناخت بخش ساختمان باعث حكمی اروپایی 
د رباره عملكرد  انرژی ساختمان د ر 2002 شد . طبق این د ستور، گواهينامه 
است.  اجاره ساختمان، ضروری  یا  فروش  انرژی هنگام ساخت،  عملكرد  
با توجه به  انرژی ساختمان  به طورکلی هد ف آن، ارتقا بهسازی عملكرد  
اقليمی و شرایط محيط د اخل و صرفه ی اقتصاد ی است. طبق  شرایط 

تحليل ها و بررسی های پروژه های هيئت اروپایی پيرامون صرفه جویی انرژی، 
نياز است سرمایه گذاری های د هه اخير تا 200 بيليون پوند  افزایش یابد  و 

ميزان و عمق نوسازی افزایش یابد .
بر  جد ید   ساخت وساز  د ر  اقليمی،  تغيير  و  زیست محيطی  نگرش  با   
ساختمان های انرژی  کار تأکيد  می شود ، اما د ر مقایسه با ساختمان های 
موجود ، ساختمان های جد ید  د رصد  کمی هستند . اهميت ساختمان های 
موجود  اول به این د ليل است که آن ها مصرف کنند ه انرژی فعلی هستند . 
د وم نرخ نوسازی آن ها بسيار کم است. سوم تخمين زد ه می شود  که هرسال 
د رصد  بسيار کمی به ساختمان های موجود  اضافه می شود  و چهارم افزایش 
عملكرد  انرژی ساختمان می تواند  ابزار مهمی برای تالش به سمت کاهش 
باعث  ساختمان،  د ر  انرژی  مصرف  کاهش  پنجم  و  شود   انرژی  وارد ات 
د ستيابی به اهد اف بين المللی د ر جهت کاهش انتشار کربن  د ی اکسيد  شود .
 هم اکنون شرایط ساختمان های موجود ، مبهم و نا مشخص است. ساختمان 
از  بسياری  بلكه  هستند   فيزیكی  مشكالت  از  طيفی  مبتالبه  نه تنها  ها 
ساختمان های موجود  تحت استاند ارد های انرژی و پاید اری بسيار پایينی 
ساخته شد ند  و مصرف انرژی زیاد ی د ارند  بنابراین ضروری است بهسازی 
انرژی ساختمان  ها صورت گيرد . بهسازی انرژی ساختمان  ها، بخشی مهمی 
توسعه  برای کشورهای  برای کاهش کربن شهرهاست.  از سرمایه گذاری 
د ر  بخش ساختمان  د ر  گلخانه ای  گازهای  کاهش  فنی  پتانسيل  نيافته، 
2020، بين 26% تا %47 تراز مبنای همگانی است. ازنظر اقتصاد ی د ر 
این کشورها بهسازی پوسته ساختمان، اقد امی با حد اکثر ظرفيت تخمين 
زد ه می شود . استفاد ه از فناوری های جد ید  د ر بهسازی پوسته  ی ساختمان 
برای توليد  انرژی  های تجد ید  پذیر و کاهش اتالف انرژی، می  تواند  به طور 

قابل توجهی ميزان انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش د هد .
موضوع بهسازی انرژی ساختمان  ها، موضوعی جد ید  د رزمينه بحران انرژی 
از نگهد اری و تعمير ساختمان  فعلی است. یک شاخه تحقيقاتی جد ید  

مولود  کریمیان

کارشناس ارشد  انرژی ومعامری

ضرورت بهسازی انرژی د ر ساختمان های موجود 
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استفاد ه می کند  تا مصرف انرژی را د ر ساختمان های فرسود ه کاهش د هد  و 
آن ها را احيا کند . د رواقع، تخریب تنها راه حل ساختمان های قد یمی نيست. 
مطالعات نشان د اد ه است که تأثير زیست محيطی توسعه ی چرخه  حيات 
یک ساختمان صریحاً کمتر از تخریب و بازسازی است. انرژی مصرف شد ه 
و  می شود   ذخيره  ساختمان  خود ِ  د ر  مصالح  حمل ونقل  و  توليد   طی 
تخریب به معنای گسيل این انرژی است. باانرژی نهفته، ساختمان  ها نيز 
سرمایه  اند وزی می کنند . بد ین جهت تخریب نه تنها انرژی، بلكه سرمایه ها 
و  انرژی  کاهش مصرف  افزایش ضرورت  پاسخ  بنابراین  می د هد .  هد ر  را 
استاند ارد  های زند گی باالتر، بهسازی انرژی است تا شرایط ساختمان  ها 
بهبود  یابد  و بهره وری انرژی افزایش یابد . الزم است تا ساختمان های موجود  
ضمن ایجاد  آسایش، سالمتی و امنيت و هزینه های عملكرد ی کمتر، برای 
استفاد ه حد اقل از انرژی های تجد ید  ناپذیر به روزرسانی شوند . بهسازی یک 
اقد ام ضروری برای تأمين اهد اف انرژی برای د هه  های بعد ی است و این 
موضوع نه تنها فرصت بزرگی برای صرفه جویی انرژی ایجاد  می کند  بلكه 
اقتصاد ی و اجتماعی نيز مطرح است. مشكالت فنی، هزینه  های  ازنظر 
عملكرد ی و شرایط محيط د اخل می تواند  بهبود  یابد  و شرایط کار و زند گی 

بسيار مطلوب تری منتج شود  و همچنين ارزش ملک افزایش  یابد .
پس از بحران انرژی 1973، مقررات ساختمانی زیاد ی برای پوسته خارجی 
ساختمان مطرح شد  و د ر ایران نيز مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به 
آن پرد اخت. قوانين، پژوهش ها، نمونه های مورد ی و آزمایش های زیاد ی د ر 
کشورهای مختلف برای بررسی روش ها و راهكارهای مناسب بهسازی انرژی 
ساختمان های موجود  انجام شد  و هم اکنون نيز د ر مرحله ی انجام است. 
کشورها و ایاالت طی د هه ی اخير، بهسازی ساختمان های موجود  را آغاز 
کرد ه اند . همچنين چند ین اتحاد یه جهانی، بهسازی ساختمان های موجود  را 
د ر د ستور کارشان قرار د اد ه اند . مثاًل د ر سال 2002 »چالش معماری2030« 
تأسيس شد  که یک برنامه مؤثر برای محد ود  کرد ن مصرف سوخت های 
فسيلی، پيشنهاد  د اد ند . د رزمينه ساختمان های موجود  و بهسازی، آن ها 
صریحاً اعالم کرد ند  هيچ راهی برای د ستيابی به چالش معماری 2030، 
بد ون بهسازی ساختمان های قد یمی و ناکارآمد  وجود  ند ارد . مأموریت آن ها 
تحول سریع بخش ساختمان د ر آمریكا و جهان بود  تا نقش ساختمان از 
عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای به عاملی ميانه د ر تغيير اقليم، مصرف 
انرژی و بحران های انرژی تبد یل شود . د ر سال 2004 سازمان توسعه و 
تعاون اقتصاد ی و آژانس بين المللی انرژی، کارگاه آموزشی با موضوع کليد ی 

پاید اری د ر بهسازی ساختمان های موجود  د ر توکيو برگزار کرد ند . آژانس 
بين المللی انرژی، اقد امات مهمی د رزمينه بهسازی ساختمان های مسكونی و 
غيرمسكونی آغاز کرد ه است. د ر ایاالت متحد ه آمریكا نيز برخی از مؤسسات 
و شرکت های بزرگ، اقد امات مهمی پيشنهاد  د اد ه و یا اجرا کرد ه اند . برخی 
انرژی جد ید ی اجرا کرد ه اند .  اقد امات بهره وری  از شرکت های خصوصی، 
بيش از 900 شهرد ار، طرح اقليمی کلينتون را امضا کرد ند . بيش از 630 
د انشگاه متعهد  به همراه د انشگاه های آمریكایی، الزامات اقليمی کلينتون را 
ارائه د اد ند . رئيس جمهور وقت بود جه ی خاصی برای مد اخالت بهره وری 
انرژی د ر ساختمان های عمومی اختصاص د اد  و رشد  روزافزونی برای ليد  
به عنوان گواهينامه انرژی وجود  د ارد . بعضی از نویسند گان، اولين بازار تغيير 
به سمت ساختمان های انرژی  کارآ د ر آمریكا را آغاز »برنامه ستاره انرژی« 
ساختمان های  د ر  گسترد ه ای  به صورت  سيستم  این  گرچه  شناخته اند . 
تجاری پذیرفته شد  اما توسط پژوهشگران کاماًل پذیرفته نشد ه است زیرا 
ستاره انرژی »عملكرد  نسبی« را ارزیابی می کند  و سهم واقعی ساختمان د ر 
د وره »مصرف انرژی خالص« را ارزیابی نمی کند . د ر آسيا نيز یكی از اولين 
اقد امات، کنفرانس بهسازی ساختمان های موجود  د ر چين بود  که د ر ژوئن 
2009 د ر پكن برگزار شد  و د ولت چين، ضرورت اجرای راه حل های بخش 
ساختمان را د رک کرد . چند ین پروژه د ر چين پيشنهاد شد ه که از روش های 
ترکيب گرما و انرژی، گرمایش و سرمایش ناحيه ای استفاد ه می کند  و برای 
کارگاه های آموزشی، برنامه های آزمایشی، راه حل ها و جمع آوری اطالعات 
توافق نامه  شامل  همچنين  بود .  آمریكا  ایاالت متحد ه  همكاری  با  مرتبط 
بود .  آیند ه ساختمان  ها  د ر خصوص  استراليا  و  هند   بين  سرمایه گذاری 
ابتكار اقتصاد ی، د ولت چين برای  از برنامه یازد هم پنج ساله  د ر قسمتی 
بهسازی 0.15 بيليون متر مربع ساختمان مسكونی د ر مناطق شمالی چين 
هد ف گذاری کرد . تخمين زد ه شد  مصرف انرژی این منطقه، 100 تا 200% 
بيشتر از کشورهای توسعه یافته د ر همان عرض جغرافيایی است. کره د ر 
سئول، برنامه د وستد ار محيط زیست خود  را ارائه نمود  که کاهش انرژی را 
به عنوان یكی از اهد اف اصلی مد نظر قرار د اد ه بود . د ر این برنامه، شهرد ار 
سئول با همكاری طرح اقليمی کلينتون و شورای ساختمان سبز آمریكا، 
برنامه ی شهر د وستد ار محيط زیست را ارائه نمود . د ر ایران نيز د ر مرکز 
تحقيقات راه و شهرسازی، پروژه ای د ر 100 ساختمان مسكونی د ر تهران و 
پنج شهر د یگر انجام شد . همچنين حد اکثر ظرفيت صرفه جویی انرژی د ر 

ساختمان های قد یمی بهسازی نشد ه امكان پذیر است.
باوجود این تحقيقات اند کی بر ساختمان های موجود  د ر ایران انجام شد ه و 
به د ليل تعد د  عوامل مؤثر و پيچيد گی آن ها، روش بهسازی انرژی مناسب 
برای ساختمان، به سهولت قابل شناسایی نيست. فناوری های بهسازی انرژی 
تأثيرگذاری  و  سود مند ی  برای  زیاد ی  ترد ید   ولی  هستند   مطرح  زیاد ی 
با  تنها  امر  این  و  د ارد   وجود   کاربری خاص  و  اقليم  د ر  انتخابی  فناوری 
انجام بررسی های د قيق تر، د ر برخی موارد  مميزی انرژی، آسيب شناسی، 

شبيه سازی، آزمایش و تحليل های مختلف، ممكن می شود .

شكل 1-1- سهم مصارف انرژی بخش های مختلف از کل انرژی مصرفی در کشور در سال 1390
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حادثه مسمومیت با گاز CO منجر به فوت دو جوان

علت حادثه: خارج نشدن گازهای حاصل از سوخت ناقص به دلیل مسدود بودن دودکش

فوت  متوجه  همسایگان  زمستانی  روزهای  از  یكی  صبح  حاد ثه:  شرح 
فوت  علت  ميشوند .  مسكونی  منزل  یک  زیرزمين  د ر  د انشجو  جوان  د و 
مسموميت ناشی از گاز مونواکسيد  کربن، بعد  از بررسی کارشناسان متوجه 
ميشوند  د ود کش بخاری د ر طبقه فوقانی زیرزمين به د اخل محوطه اتاق به 
خوبی ایزوله نشد ه و بهربرد اران به د ليل جلوگيری از ورود  آلود گی ناشی 
از سوختن بخاری طبقه زیرزمين به طبقه همكف اقد ام به مسد ود  کرد ن 
د ود کش بخاری مرتبط به طبقه زیرزمين ميكنند  و بنابراین طی چند  روز 
هر د و جوان ابتد ا عالئم سرگيجه و تهوع د اشته اما پيگيری به جهت کشف 
علت صورت نميگيرد  که این امر نهایتا منجر به مرگ هر د و جوان ميشود .

د ر  ملی ساختمان  مقررات  بند  1-7-3-17-  رعایت  عد م  نتيجه گيری: 
انتخاب مسير عبور د ود کش ها، باید  احتمال نفوذ گازهای سمی حاصل 

از احتراق به فضاهای مجاور د یوارهای محل عبور د ود کش ها، مورد  توجه 
قرار گيرد  و پيش بينی های الزم برای جلوگيری از این خطر د ر هنگام 
طراحی د ود کش ها به عمل آید  وعد م رعایت بند  17-3-1-5 مقررات ملی 
ساختمان پيش بينی تهویه کافی و انتقال کامل محصوالت احتراق وسایل 

گاز سوز به بيرون از ساختمان که بارها باعث بروز حاد ثه گرد ید .

حادثه مسمومیت با گاز CO منجر به فوت در اتاق خواب

علت اصلی حاد ثه: د رز د اشتن د ود کش سيمانی بخاری و برگشت گاز سمی 
منو اکسيد کربن به د اخل محيط اتاق خواب.

نتيجه گيری: عد م رعایت بند  17-3-1-1 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان
برطبق این بند  به جهت پيشگيری از گاز زد گی د ر اثر سوخت ناقص وسایل 
گازسوز و یا نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق از طریق محل شكستگی 
د ود کش های سيمانی، د رزها و منافذ د ود کش های فلزی به د اخل فضای 

مورد  استفاد ه افراد  به خصوص د ر حالت خواب باید  بررسی گرد د .

مژگانکامیاب
کارشناسرسمیدادگستریدررشته
آتشنشانیوآتشسوزی

آزموده را آزمودن؟
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حادثه مسمومیت منجر به فوت )تعداد فوت شده 2 نفر مادر و کودک(

 علت حاد ثه: نصب غير ایمن و نيمه تمام رها شد ن د ود کش بد ون رعایت 
ارتفاع و بد ون کالهک د ر سطحي پایين تر از سطح مورد  نياز

آبگرمكن  از  سرما  فصل  د ر  مسكونی  منزل  برد اران  بهره  شرححادثه: 
د یواری که خروجی د ود کش آن د ر د اخل د اکتی که جهت تهویه هوای 
حمام و د ستشویی تعبيه شد ه استفاد ه ميكنند . با توجه به سرد ی هوا یكی 
از ساکنين آپارتمان به د ليل عد م آگاهی اقد ام به بستن د ریچه نورگير که 
تصویر آن د ر باال آمد ه ميكند  گازهای حاصل از احتراق به د ليل عد م خروج 

به واحد  مسكونی برميگرد د  و باعث فوت یک زن و یک کود ک ميگرد د .
نتيجه گيری: عد م رعایت بند  17-8-1-4 مبحث 17 گازهای حاصل از 
احتراق د ستگاههای گاز سوز باید  مطابق این مقررات و با رعایت د ستورالعمل 
سازند ه د ستگاه، مستقيما و بد ون برخورد  با مانع، به هوای آزاد  هد ایت شود 

حادثه مسمومیت گاز CO منجر به فوت )تعداد فوت شده 2 خواهر(

د یوار  توسط  د ود کش  خروجي  سمت  یک  شد ن  محصور  حاد ثه:  علت 
ساختمان مجاور و استاند ارد  نبود ن د ود کش آبگرمكن نقض بند  1-5-8-17
شرح حاد ثه: د ر زمان بهره برد ای از ساختمان د ود کش بر روي جانپناه د ر 
ارتفاع 80 سانتي متري قرار د اشته است به صورتي که اطراف آن باز بود ه و 
بعد  از انجام ساخت و ساز د یوار ساختمان مجاور د ود کش به د یوار ميچسبد  
طبق تصویر فوق، این امر باعث گرد ید ه که مكش د ود کش به ميزان نصف، 
تقليل یابد ، بهره برد اران منزل د ر هنگام استفاد ه از حمام و روشن شد ن 
آبگرمكن و خروج نامناسب گازهای حاصل از احتراق و برگشت آن به د اخل 
فضای اتاق د چار مسموميت ناشی از مونو اکسيد  شد ه و هر د و فوت ميكنند .

 نتيجه گيری: بر اساس بند  17-8-5-1 مبحث 17 انتهای کليه د ود کش ها 
باید  حد اقل یک متر از سطح پشت بام باالتر بود ه و از د یواره های جانبی 
نيز حد اقل سه متر فاصله د اشته باشد . د ر صورتی که فاصله کمتر از 3 متر 
باشد  انتهای د ود کش باید  حد اقل 60 سانتی متراز بلند ترین د یوار مجاور 

باالتر قرار گيرد .

carbon monoxide poisoning مسمومیت با منواکسید کربن

عالئم بالينی: سرد رد ، ضعف عضالنی، طپش قلب، گيجی، تيرگی شعور، 
تغيير رنگ مخاط، لب و پوست به رنگ گيالسی،، نبض جهند ه، استفراغ، 
گشاد ی مرد مک، خميازه کشيد ن بيش ازحد ، حالت خواب آلود گی شد ید ، 
کسلی، خستگی و کاهش قد رت عضالنی ازجمله عالئم اوليه مسموميت ها 
و عالئم مراحل پایانی و نزد یک به مرگ کبود ی د ست، د ور لب ها و نوک 
انگشتان از عالئم پایانی مسموميت با گاز CO به شمار می روند  که د رنهایت 

فرد  د چار تنگی نفس شد ه و فوت می کند .
متأسفانه بسياری از این عالئم شبيه به عالئم سرماخورد گی است و اکثر 
افراد  فكر می کنند  به د ليل سرد ی هوا د چار سرماخورد گی شد ه اند ؛ سعی 
د ر خوابيد ن می کنند . ابتالی تمام افراد  خانواد ه به عالئمی شبيه به آنفلوانزا، 

بروز مسموميت د ر افراد  را نشان می د هد .
تمامی افراد  د ر معرض خطر قرار د ارند  ولی کود کان، زنان بارد ار و سالمند ان 
جزو گروه آسيب پذیر و د ر معرض خطر بيشتری با منواکسيد  کربن هستند  
می شود .  ایجاد   بيشتری  با شد ت  و  سریع  آن ها  د ر  مسموميت  عالئم  و 
همچنين غلظت گاز منواکسيد  کربن د ر فضای اتاق د ر ایجاد  مسموميت 

بسيار مؤثر است.

چگونگی برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید کربن

1- فرد  مسموم را  از محيط آلود ه به هوای آزاد  منتقل کنيد .
2- یقه پيراهن و کمربند  و لباس های تنگ افراد  مسموم را بازکنيد .

3- د ر صورت امكان اکسيژن د هی به فرد  مسموم را آغاز کنيد.
4- باز نگه د اشتن راه های هوایی و تماس با اورژانس 115 د ر مراحل بعد ی 

د رمانی باید  مورد توجه قرار گيرد .
به یاد  د اشته باشيد  که خارج کرد ن افراد  مصد وم از محيط آلود ه و قرار 

گرفتن د ر محيط باز از مهم ترین اقد امات پيشگيرانه محسوب می شود .
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فيزیكی،  عوامل  آن  د ر  که  می شود   محسوب  زیان آور  و  سخت  کاری 
 شيميایی،  مكانيكی،  بيولوژیكی محيط کار غيراستاند ارد  بود ه و د ر اثر اشتغال 
بيمه شد ه تنشی به مراتب باالتر از ظرفيت های طبيعی )جسمی و روانی( د ر 
وی ایجاد  می شود  که نتيجه آن بيماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد . 
انواع کارهای سخت و زیان آور بر د و نوع الف و ب است که تفاوت آن د ر 
حذف و کاهش سخت و زیان آوری است. مشاغل گروه الف، مشاغلی است 
که صفت سخت و زیان آوری با ماهيت شغلی وابستگی د ارد  و می توان با 
به کارگيری تمهيد ات بهد اشتی، ایمنی و تد ابير فنی مناسب توسط کارفرما 
سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد  اما گروه ب مشاغلی است که ماهيت 
آن سخت و زیان آور بود ه و با به کارگيری تمهيد ات بهد اشتی، ایمنی و تد ابير 
فنی توسط کارفرما، می توان صفت سخت و زیان آوری آن ها را کاهش د اد ، 
ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می شود  که د ر 13 گروه شغلی 

تقسيم بند ی می شوند . 
تعيين سخت و زیان آور بود ن مشاغل و نوع آن )گروه الف و گروه ب (، د ر هر 
کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازد ید  و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان 
بهد اشت حرفه ای وزارت بهد اشت،  د رمان و آموزش پزشكی و بازرسان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تائيد  توسط کميته های بد وی و تجد ید نظر 
استانی انجام می گيرد  و اتخاذ تصميم قطعی د ر کميته ها، د ر موارد ی که 
استاند ارد  حد ود  تماس شغلی عوامل زیان آور وجود  د ارد ، مستلزم اند ازه گيری 
و اظهارنظر کارشناسان بهد اشت حرفه ای وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش 

پزشكی و یا سایر مراکز د ارای مجوز از وزارت بهد اشت است.
تائيد  مشاغل سخت و  کميته های بد وی و تجد ید نظر عهد ه د ار تعيين و 
زیان آور هستند  و اعضای هر د و کميته 5 نفراست که شامل معاون روابط 
کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه و یا نمایند ه وی 
به عنوان رئيس جلسه، معاون امور بيمه ای اد اره کل تأمين اجتماعی استان 
معاونت  حرفه ای  بهد اشت  مسئول  کارشناس  وی،  نمایند ه  یا  و  مربوطه 
بهد اشتی د انشگاه/ د انشكد ه علوم پزشكی مربوطه، نمایند ه کارگران حسب 
معرفی تشكل حائز اکثریت استان بنا به تشخيص سازمان تعاون کار و 
امور اجتماعی استان و نمایند ه کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های 

صنفی کارفرمایی استان می باشند .
اعضای کميته تجد ید نظر مشاغل سخت و زیان آور شامل رئيس سازمان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان رئيس کميته، مد یرکل تأمين 
و  پزشكی  علوم  د انشكد ه  د انشگاه/  بهد اشتی  معاونت  استان،  اجتماعی 

خد مات بهد اشتی د رمانی مربوط، نمایند ه کارگران حسب معرفی تشكل 
حائز اکثریت استان بنا به تشخيص سازمان کار و امور اجتماعی استان 
و  نمایند ه کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان 
هستند . رای کميته بد وی ظرف پانزد ه روز اد اری از تاریخ ابالغ قابل تجد ید  
نظرخواهی است و د رصورتی که هر یک از طرفين )کارگر و کارفرما( به رای 
اعتراض د اشته باشند ، د رخواست تجد ید نظر خود  را بایستی کتباً طی فرم 

شماره 4 به اد اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تسليم نمایند .
کارفرما مكلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بيمه شد ه شاغل د ر 
کارگاه وی با شرایط سخت و زیان آوری، معاد ل چهار د رصد  )%4( ميزان 
مستمری برقراری بيمه شد ه نسبت به سنوات اشتغال او د ر مشاغل سخت 
و زیان آور را که توسط صند وق تأمين اجتماعی محاسبه و مطالبه می گرد د  

به طور یكجا به سازمان یاد شد ه پرد اخت نماید .
فرمول   محاسبه %4 حق بيمه مشاغل سخت و زیان آور:

ميانگين حقوق 12 ماه یا آخرین ماه )هرکد ام بيشتر باشد ( *%4*  کل 
استحقاقی  با مستمری  زیان آور جمع می شود   و  ماه های مشمول سخت 

*%4 *سنوات سخت و زیان آور قبل از تاریخ 1380/7/14
)مستمری استحقاقی معموالً ميانگين حقوق و مزایای مشمول 24 ماه آخر می باشد (

 کارفرمایان کارگاه های د ایر از تاریخ تصویب مشاغل سخت و زیان مكلف اند  
ظرف د و سال از تاریخ ابالغ تصميم قطعی کميته یا شورا حسب مورد  نسبت 
به ایمن سازی عوامل و شرایط محيط کار مطابق حد  مجاز و استاند ارد  های 
مشخص شد ه د ر قانون کار و آیين نامه های مربوط )مصوب شورای عالی 
حفاظت فنی( و سایر قوانين موضوعه د ر این زمينه اقد ام و صفت سخت 
و زیان آوری مشاغل موضوع بند  »الف« را حذف و نتيجه را کتباً به کميته 
نمایند . د ر صورت عد م حذف صفت  تائيد  گزارش  برای بررسی و  بد وی 
سخت و زیان آوری محيط کار د ر مشاغل بند  »الف« ظرف مهلت مقرر، 
مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهد اشت و 
د رمان و آموزش پزشكی از طریق مراجع ذی صالح اقد ام و کارفرما مشمول 

جرائمی بر حسب نظر کارشناسان مذکور می گرد د 
هد ف اجرای کليه قوانين و مقرارت د رزمينه سخت و زیان آوری و به اجرا 
گذاشتن آن ها کاهش بيماری ها و آسيب های شغلی بود ه و با همكاری 
کارفرمایان و کارشناسان HSE می توان به سرعت به این هد ف نائل شد . 
به اميد  روزی که کليه شاغلين کشور عزیزمان د ر محيطی بی خطر و فاقد  

هرگونه عامل زیان آور به فعاليتشان اد امه د هند .

مشاغل سخت و زیان آور،
سمیه ارشفیانعواقب و جرائم کارفرمایی ویژه آن

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
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هلی کوپتری بدون سرنشين ویک نفره طراحی شده است که می تواند 
جهت یک درخواست اورژانسی ارسال شود. این آمبوالنس هوایی که به 
لطف سایزکوچک آن که اندازه یک خودرو سواری کوچک طراحی شده 
است تقریبا در همه جا امكان فرود دارد، قادر است پس از تثبيت بيمار، 
وی را برای درمان به بيمارستان می فرستد. مارک رولستون، بنيانگذار آرگو 
دیزاین می گوید: من فكر می کنم این بسيار جذاب وخوشایند است که 
درجایی که هواپيماهای بدون سرنشين دارای عملكردهای نظامی تجسسی 

یا عكاسی هستند، بتوان آنها را به عنوان یک آمبوالنس مورد استفاده قرار 
اینكه  از یک جلسه طوفان فكری در مورد  ایده  این  افزاید  داد. وی می 
چگونه مراقبت های بهداشتی قابل دسترسی تر می شود، متولد شده است.

 برای این آمبوالنس هوایی، قفل ترافيكی خيابانها مفهومی نداشته و تقریباً 
در هر مكانی قادر به فرود است. به وسيله این آمبوالنس که می تواند از 
طریق کنترل از راه دور یا هدایت اتوماتيک، فعاليت نماید، می توان بسياری 

از جان ها را نجات داد.

آمبوالنس هوایی بدون خلبان
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ایمنی  خد مات  و  نشانی  آتش  سازمان  مد یرعامل  بزرگزاد ،  بهزاد   آتشپاد  
شهرد اری اصفهان، د ر خصوص برگزاری هشتمين نمایشگاه تجهيزات و 
فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنيتی، پليسی، ایمنی، آتش نشانی و 
HSE اظهار د اشت: این نمایشگاه سال های گذشته د ر مشهد  و تبریز و د یگر 
کالن شهرها برگزار شد  اما برگزاری آن د ر اصفهان به د ليل حمایت های 
صنف های فعال این حوزه استمرار پيد ا کرد ه د ر حالی که د ر د یگر شهرها 

متوقف شد ه است.
وی با بيان اینكه د ر شهر اصفهان ارتباط خوبی بين مرد م و سازمان آتش 
وجود   به  نمایشگاه  این  که  مهيا شد   شرایطی  افزود :  د ارد ،  وجود   نشانی 
آورند ه موجی همگانی د ر بين مخاطبان خود  شود  و یكی از اهد اف برگزاری 

نمایشگاه همين مورد  بود .
مد یرعامل سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی شهرد اری اصفهان با اشاره به 
د یگر اهد اف برگزاری این نمایشگاه گفت: هد ف د یگر تعامل بين اتحاد یه و 
صنوف و عرضه کنند گان با مخاطبان خود  است، اگر نسبت به فرهنگ سازی 
ایمنی نقد  د اریم یكی از بسترها برای آشنایی و فرهنگسازی بيشتر د ر این 

زمينه همين نمایشگاه است.
وی با بيان اینكه عمد ه ترین مسئله فرهنگ ایمنی است، افزود : این  نمایشگاه 

سبب قوی شد ن فرهنگ ایمنی د ر نظر مرد م می شود ، زمانی که مرد م برای 
اد راکی  نمایشگاه شرکت کنند  به صورت د ید اری، شنيد اری و  از  بازد ید  
متوجه افزایش کيفيت و غنی شد ن فعاليت ها شد ه و ارتقای سطح د انش و 

بينش آنها را به د نبال خواهد  د اشت.
بزرگزاد  تصریح کرد : هميشه د ر این نمایشگاه از کل کشور برای حضور 
د عوت می شد  و متأسفانه مرد م و کسبه اصفهان مشارکت کمتری د اشتند  

اما امسال 75 د رصد  غرفه د اران اصفهانی هستند  که مایه خرسند ی است.
وی د ر ارتباط با حضور توليد کنند گان د اخلی د ر این نمایشگاه خاطرنشان 
کرد : آنچه خاص است و امروز فرایند  آن د ر نمایشگاه ارائه می شود  توليد ات 
د اخلی است د رحاليكه ما هميشه به وارد ات خارجی تكيه می زد یم اما د ر این 
نمایشگاه هویت و تجهيزات ایرانی بيشتر نمایان شد ه که حائز اهميت است.

مد یرعامل سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی شهرد اری اصفهان پيرامون 
د ر  آتش نشانی  اختصاصی  مانور  گفت:  نمایشگاه  د ر  سازمان  برنامه های 
نخستين روز نمایشگاه برگزار می شود ، همچنين با حضور د ر غرفه اطالعات 
الزم را د ر اختيار مخاطبان قرار خواهيم د اد  اما آنچه د ر نمایشگاه امسال 
بيشتر مد  نظر آتش نشانی بود  ارائه نرم افزارهای مرتبط به جای نشان د اد ن 

تجهيزات سخت افزاری است.

گفتگوی اختصاصی سعید دولت شاهی با مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان

عرضه تولیدات داخلی در نمایشگاه ISEC 2017 اصفهان
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بزرگزاد  تصریح کرد : د ر روز د وم نمایشگاه سميناری د رباره تحليل محافظت 
ساختمان های بلند  د ر غرفه سازمان آتش نشانی برگزار می شود .

وی با اشاره به اقد امات سازمان آتش نشانی برای جذاب تر کرد ن نمایشگاه 
نزد  مرد م با توجه به تخصصی بود ن آن گفت: نمایشگاه برای سنين پایين تر 
بنا بر ایجاد  حس هيجان با شنيد ن وصف آتش نشانی و پليس جاذبه های 
خود ش را خواهد  د اشت اما سعی شد ه با اقتباس از نمایشگاه های خارجی، 
مانورها و مسابقات عملياتی که بين برنامه ها انجام می شود  عموم مرد م را 

جذب کنيم.
مد یرعامل سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی شهرد اری اصفهان با تاکيد  
بر اینكه بحث ایمنی به تمام جامعه برمی گرد د ، افزود : ایمنی کود ک و زن 
و مرد  و پير و جوان را د رگير می کند ، د ر زند گی روزمره ایمنی را به هيچ 

عنوان نمی توان کنار گذاشت.
وی افزود : سازمان آتش نشانی اصفهان موفق شد ه است با اجرای سيستم 
آموزشی و بها د اد ن به مجموعه های خصوصی د ر زمينه فعاليت و رقابت 
کاالهای ایرانی د ر این حوزه، گامی موثر برد ارد  اما جانمایی و فرهنگ سازی 
خود ایمنی د ر ميان شهروند ان، مقوله ای نيست که بتوان د ر یک ماه و یا 
یک سال، آنرا به سرانجام رساند . فعاليتی است که به ثمررسيد ن آن نياز به 

تد اوم و ایجاد  شرایط الزم د ر ميان صنوف مختلفی د ارد .
ارائه  زمينه  د ر  المللی  بين  و  بزرگ  های  نمایشگاه  برگزاری  گفت:  وی 
تجهيزات و د ستاورد های نوین ایمنی و آتش نشانی می تواند  یک راهكار 
مهم برای ایجاد  عامل محرکی د ر صنعت ایمن سازی باشد  تا بتوان استفاد ه 
همگانی از سيستم های آتش نشانی را گسترش د اد  و یک خواست عمومی 

را د ر ميان شهروند ان ایجاد  کرد .
وی افزود : سازمان آتش نشانی اصفهان توانسته با اجرای سيستم آموزشی 
موفق د ر زمينه فرهنگ سازی و سرمایه گذاری د ر رد ه های مختلف سنی 
از کود کان مهد  تا سالمند ان، خود ایمنی را د ر ميان شهروند ان رواج د هد  و 
ما اميد واریم تا بتوان با برگزاری این روید اد  و برپایی نمایشگاه، گامی موثر 
د ر آشنایی آحاد  جامعه با فرهنگ خود ایمنی، نمایش و بكارگيری تجهيزات 

ایمنی و کمک به اجرا و عملياتی نمود ن ایمن سازی صنایع مختلف کرد .

وی با بيان اینكه سازمان آتش نشانی اصفهان قهرمان د وم جهان است، 
افزود : ما جزء 10 سازمان برتر بود یم که د ر مسابقات حریق آلمان شرکت 
د اشتيم و مورد  مقایسه 60 د اور قرار گرفتيم و سازمان آتش نشانی اصفهان 

تند یس نقره ای و مقام د وم را کسب کرد .
د ر  گفت:  اصفهان  نشانی  آتش  تجهيزات  استاند ارد   به  اشاره  با  بزرگزاد  
مد یریت بحران 3 وضعيت قابل قبول، خوب و اید ه آل وجود  د ارد  که اکنون 
استاند ارد  تجهيزات آتش نشانی د رحد  قابل قبول است و سعی بر د ستيابی 
به وضعيت اید ه آل هستيم، هرچند  هيچ یک از سازمان های آتش نشانی 

نمی تواند  اد عا کند  که د ر وضعيت اید ه آل قرار د ارند .
وی با بيان اینكه د ر این نمایشگاه هد ف ارائه بخش های نرم افزاری است نه 
سخت افزاری، بيان کرد : 82 د رصد  از مرد م از عملكرد  سازمان آتش نشانی 

راضی هستند .
مد یرعامل سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی شهرد اری اصفهان د ر ارتباط 
با تعامل آتش نشانی با آموزش و پرورش گفت: د ر تمام مهد کود ک های 
تحت پوشش بهزیستی یا خصوصی اصول ایمنی با شعر به کود کان آموزش 
د اد ه می شود  و د رحال حاضر تمام ایستگاه ها د ارای واحد  آموزشی هستند  و 
از 10 مهرماه مد ارس ارد وهای آموزشی برگزار می کنند  و بيش از 200 هزار 

نفر د انش آموز چهره به چهره آموزش د ید ند .
بزرگزاد  افزود : این روزها ایمنی عيار پيد ا کرد ه و روی ایمنی د ر اصفهان 
سرمایه گذاری شد ه یعنی ساختمان هایی که سرمایه ند ارند  برای بررسی 
ایمنی خود شان به سازمان آتش نشانی مراجعه می کنند  که برای بررسی 
سازه ها وارد  شوند  د ر همين راستا 182 سایت بازی کود کان نيز ایمن شد ه 

است.
وی خاطرنشان کرد : د ر این نمایشگاه و همایش ها آموزش خود  امد اد ی د اد ه 
و خود  ایمنی را ترویج می د هند ، تجهيزات و عوامل آتش نشانی مهم اند  اما 
مرد م هم به عنوان عنصر د یگر د رگير د ر حواد ث د ارای اهميت هستند  که 
باید  آموزش های الزم را فرا گيرند ، بنابراین برای نمایشگاه هر 3 روز آموزش 

اطفای حریق با خاموش کنند ه های خانگی را به مرد م آموزش می د هيم.



مدیریت یعنی تصمیم گیری

است  تصميم گيری  مهارت  مد یران  اساسی  و  مهم  مهارت های  از  یكی 
از  بهتر  مد یریت  د ر  غلط  تصميم  می گویند   است  معروف  به طوری که 
بالتكليفی و نگرفتن تصميم است. کارمند ان با ارائه پيشنهاد ات خود  وظيفه 
از اتخاذ تصميم از سوی مد یریت، تصميم  تصميم سازی راد ارند  و پس 
را اجرا می کنند ؛ بنابراین وظایف مد یران تصميم گيری و نظارت بر اجرای 

تصميمات می باشد .
سرجيوزیمن نویسند ه کتاب ارزشمند  پایان عصر بازاریابی سنتی پنج سطح 

برای تصميم گيری قائل است.

سطوح تصمیم گیری

سطحیک: تصميم من )مد یر ارشد ( بد ون کمک شما )منظور کارکنان 
است( این سطح مربوط به امور سياست گذاری است.

سطحدو: تصميم من با کمک شما
مسئوليت تصميم گيری با مد یر است اما از نظرات و پيشنهاد ات کارکنان 

مطلع می شود .
سطحسه: تصميم ما

سرجيو زیمن می گوید  من از این سطح متنفرم. چون مسئول تصميم گيری 
مشخص نيست. حتی د ر قوی ترین مرد م ساالری ها یک نفر باید  رهبری را 

بر عهد ه بگيرد .
سطحچهار: تصميم شما با کمک من

این سطح جزو سخت ترین تصميم های مد یران است. چون باید  قد رت خود  
را فراموش کنند  و اجازه د هند  فرد  د یگری تصميم بگيرید .

سطحپنج: تصميم شما بد ون کمک من
یعنی اعتماد  مد یر به توانایی ها، د انش و بصيرت کارکنان به حد ی می رسد  

که مسئوليت را به صورت کامل تفویض می کند .
اینجا  اینكه شما  اساساً سطح پنج به کارمند  می گوید  گوش کن، د ليل 
هستيد ، د ليل اینكه ما شمارا استخد ام کرد ه ایم. د ليل اینكه به شما اجازه 
د اد ه ایم که تحت پوشش عالئم تجاری این شرکت کارکنيد ، این است که 

شمارا باور د اریم. بروید  و کارتان را انجام د هيد .
د ر تمام موارد  فوق تصميم گيرند ه باید  مشخص باشد  تا د ر مقابل تصميم 
خویش مسئوليت د اشته باشد . مد یران ما هم باید  بد انند  که یكی از نقش های 
ارزند ه ایشان اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع و بر مبنای اخذ اطالعات از 
زیرد ستان است؛ و همچنين تفویض اختيار برای تصميم گيری کارکنان د ر 

جای خود  شایسته و ضروری است.

فشار روانی

 فشار روانی مشكل اساسی همه ی مشاغل است. فشار روانی خود  بخشی از 

به اهتامم شیدا عربی

آموزه های طالئی
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زند گی است و نقش آن محافظت از ما د ر برابر جهان اطراف ما، بخصوص 
را  آن  اغلب  می کنند .  تهد ید   را  ما  وزند گی  سالمت  که  است  چيزهایی 
جنگ وگریز می نامند  که به ما کمک می کند  از موقعيت خطر آگاه شویم. 
مكانيسم فشار روانی اساس بسياری از بيماری هاست که معموالً آن ها را 

مربوط به فشار روانی نمی د انند .
فشار روانی به د ليل عقد ه ها، افكار سد  کنند ه، ترس ها، گناه، خشم و تجاوز 
به وجود  می آید و این اتفاق زمانی روی می د هد  که این فشارهای روانی و 
عواطف همراهشان سرکوب، یا ناد ید ه گرفته شوند . این زمانی مهم تر می شود  

که متوجه می شویم جهان اطراف خود مان را خود مان به وجود  آورد ه ایم.
وقتی سطح تهد ید  د ر تعارض ميان آنچه هست و آنچه الزم است باشد  
افزایش یافت، فشار روانی زیاد  می شود  و از طرف د یگر وقتی جهانی که 
د لخواه ماست با جهانی که واقعاً وجود  د ارد  جور باشد  اغلب احساس سرور 

و خوشبختی می نمایيم.
 حقيقتی که اغلب کتمان و سرکوب می شود این است که ما د ر جامعه ی 
بيمارگونه زند گی می کنيم، هرچه می گذرد  جامعه بيمارتر می شود . د ليلش 
این است که ما مسئوليت اعمال خود مان را به عهد ه نمی گيریم. هميشه 
گناه را به گرد ن د یگری می اند ازیم و هنگام اشتباه ميل به اعتراف و پند  
ند اریم و بجای آنكه از اشتباه برای رشد  و آموزش خود  بهره بگيریم آن را 
گناه می پند اریم، به جای آنكه ازآنچه زند گی واقعاً به ما د اد ه بهره بگيریم به 

تصور خود  از د نيای د لخواه چسبيد ه ایم.
ميزان ناخشنود ی سير نجومی د ارد ، سرگرمی عمومی پول جمع کرد ن است، 

نه افزایش خود  ارزشی...
 آنچه مارا از حل مشكالتمان بازمی د ارد  خود مان هستيم، افكاری که د ر 
د رون ما هستند  وتوان مارا سد  می کنند  تا نتوانيم سالم و طبيعی زند گی 
کنيم که اغلب به آن ها عقد ه می گویند  این ها باورهای منفی هستند  که خود  

رابين خواسته و د ستورهای خود ميانی و خود  پایين تر جا د اد ه اند .
 سيستم باور نكوهيد ه ای که د ر د ورانی از زند گی آنرا پذیرفته ایم و زمانی 
د ور اند اخته شد ه وقتی ما از چيزی متنفریم، یا می ترسيم و یا آنرا تهد ید آميز 
برای  مارا  توان  سد ها  این  هستيم.  نكوهيد ه  باور  سيستم  د چار  ميد انيم 
کاهش  باشيم  د اریم  ميل  و  باشيم  ميخواهيم  که  کسی  به  تبد یل شد ن 
افسرد گی،  بيماری،  موجب  و  گرفته  را  ما  زند گی  سرور  آن ها  می د هند ، 
نگرانی، وحشت و مرگ زود رس می شوند ...می شود  این تعارضات را از بين 

برد  و آنرا با سيتم باور سالم و مفيد  جایگزین ساخت.
 اما توان و اشتياق برطرف کرد ن این باورهای نكوهيد ه باید  د ر خود  فرد  
بجوشد . اوباید  آن ها را د رس هایی برای آموزش بد اند  نه سد هایی استوار که 
د ر د رون فرد  ساخته شد ه اند  وتنها کاری که فرد  نباید  برای پاک کرد ن آن ها 
بكند  این است که با آن ها بجنگد . باید  بد اند  وجود  د ارند ، آن ها را د وست 

بد ارد  و بعد  جای آن ها را با باوری سالم تر عوض کند ...

مدیریت رفتار سازمانی

هر مد یری اغلب د ر سازمان یا محل کار خود خواسته یا ناخواسته الگوی 
از نكات رفتاری یک مد یر آگاهی کامل  بایستی  بنابراین  د یگران بود ه و 

د اشته باشد  تا با ترویج فرهنگ رفتار مناسب باعث ارتقاء کارکنان و د رنهایت 
سازمانش گرد د .

د ر اینجا به د ه نكته رفتاری یک مد یر اشاره می کنيم:
1. با برخورد  منصفانه و قد رد اني به موقع از کارمند ان، انرژي کاري آنان را 

افزایش د هيد  و قد رت خالقيت را د ر آنان تقویت کنيد .
2. هرگز براي پيشبرد  اهد اف کاري خود ، د یگران را با وعد ه های بی اساس 
فریب ند هيد  و از کارکنان خود  نيز انتظارات اصولی و منطقی د اشته باشيد .
3. موقع حرف زد ن با اعتماد به نفس به چشمان افراد  نگاه کنيد  و هميشه 

متبسم باشيد .
4. همواره به خاطر د اشته باشيد  به کار برد ن الفاظ مؤد بانه از اقتد ار شما 

نمی کاهد .
5. اشتباهات زیرد ستان و کارکنان خود  را بيش ازحد  الزم به آن ها گوشزد  

نكنيد .
6. د ر کنار روابط رئيس و مرئوسی تا حد ی ارتباط عاطفی نيز با کارکنان 

برقرار کرد ه و امين و رازد ار آنان باشيد .
7. روي اشتباهات خود  پافشاري نكنيد  و بی تعصب خطاهاي خود  را بپذیرید .

8. با عبارات کنایه آميز و نيش د ار، به د یگران د رس عبرت ند هيد .
9. با آرامش، خونسرد ي، عالقه و اشتياق به حرف های د یگران گوش کنيد  

و براي صرفه جویی د ر زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد .
10. تا صحت مسئله ای روشن نشد ه، کسي را متهم و مؤاخذه نكنيد .

باورهای غلط

 بوميان افریقا، روي تنه درخت حفره هایی ایجاد می کنند  و در این حفره ها 
این  داخل  را  گردو، دست  هواي خوردن  به  ميمون ها  مي گذارند.  گردو 
حفره ها مي کنند و وقتي گردو را در مشت مي گيرند دیگر نمی توانند دست 
خود را بيرون بياورند. ميمون همچنان جيغ می زند  و باال و پایين می پرد ، 
اما به فكرش نمي رسد که براي رهایي دستش را باز کند و از دام آزاد شود 

و نهایتاً شكار شكارچيان می شود .
باور و افكار غلط و آرزوهاي د ست نيافتنی ما، گردوهاي ما هستند. اگر آن ها 

را رها کنيم آزاد مي شویم. ما زند انی افكار خود مان هستيم.
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آلودگی خاک به فلزات سنگین و اثرات صنایع نفت و گاز در این نوع آلودگی

آلودگی خاک

تخریب و آلود گي محيط زیست، نتيجه جوامع صنعتي و یكي از ره آورد های 
صنعتي شد ن اجتماعات بشري است. به طورکلی هر نوع تغيير د ر ویژگی های 
اجزاي تشكيل د هند ه محيط به طوری که عملكرد  طبيعي و تعاد ل زیستي 
آن ها مختل گرد د  و به طور مستقيم یا غيرمستقيم منافع و حيات موجود ات 
زند ه را به مخاطره اند ازد ، آلود گي محيط زیست گفته می شود . این آلود گی 
می تواند  د ر هوا، آب و یا خاک توليد  و منتشر شود . د ر بين آلود گی های 
یاد شد ه بيشتر توجه به سمت وسوی آلود گی های هوا و آب منعطف گرد ید ه 

و آلود گی خاک د راین بين کمی مغفول ماند ه است.
مهم ترین آالیند ه های خاک شامل فلزات سنگين، بارش اسيد ي و مواد  آلي 
می باشند ، ازاین بين فلزات سنگين د ر ساليان اخير به د ليل خصوصيات 
مكاني  تغييرات  قرارگرفته اند .  مورد توجه  شد ید اً  خاک  د ر  آالیند گی شان 
محتویات فلزات سنگين د ر خاک سطحي ممكن است تحت تأثير مواد  
خاک ماد ري و منابع انساني باشد . به عبارت د یگر این فلزات به طور طبيعي 
افزود ه  انساني هم به خاک  اثر فعاليت های  اما د ر  د ر خاک وجود  د ارند ، 
می شوند . د ر حقيقت فعاليت های انساني ممكن است منجر به تجمع بيشتر 

فلزات سنگين د ر خاک شود .
مورد استفاد ه  مواد  شيميایي  رهاسازي  افزایش  و  پيشرفت سریع صنعت 
د ر صنایع و کشاورزي به محيط زیست منجر به افزایش نگرانی ها د ر مورد  
است.  بزرگ شد ه  د ر خاک های شهرهای  فلزات سنگين  تجمع  پتانسيل 
آلود گي فلزات سنگين د ر خاک ممكن است منجر به بی نظمی د ر ساختار 
خاک، د خالت د ر رشد  گياهان و زیست بوم جانوران و حتي آسيب به سالمت 

انسان از طریق ورود  به زنجيره غذایي گرد د .

اثر صنایع نفت و گازبر آلودگی خاک

صنعت نفت و گاز، صنعتی جهانی است که فعاليت هایش د ر هر نقطه از 
جهان و د ر هرگونه آب وهوا، از قطب گرفته تا بيابان، از جنگل های حاره ای 
تا بيشه زارهای معتد ل و د ر د ل د ریاها انجام می پذیرد . با توجه به رشد  
انرژی،  به  آن ها  روزافزون  نياز  و  و هند   نظير چين  اقتصاد ی کشورهایی 
ميزان تقاضا و مصرف نفت و گاز افزایش یافته است و بيشتر هم خواهد  
شد . لذا چالش موجود ، رفع نيازهای انرژی جهان با کمترین اثرات نامساعد  

زیست محيطی می باشد .
زیست محيطی  آثار  گاز می تواند   و  نفت  استخراج  و  اکتشاف  فرآیند های 
گوناگونی د رپی د اشته باشند  که بسته به مرحله فرآیند ، پيچيد گی و حجم 
پروژه، ماهيت و حساسيت محيط اطراف، ميزان اثربخشی طرح و برنامه، 
اثرات،  کاهش  و  کنترل  تكنيک های  و  آلود گی  از  پيشگيری  روش های 
می توانند  متغير باشند . البته تالش های زیاد ی د ر جهت توسعه سيستم های 
آثار  به منظور کاهش  مهند سی  فن آوری  و  عملياتی  مد یریتی، روش های 
خسارات  ميزان  قابل توجهی  ميزان  به  و  گرفته  صورت  زیست محيطی 

زیست محيطی را کاهش د اد ه است.
آثار احتمالی د ر اثر طراحی و ساخت وساز نامناسب موجب فرسایش خاک 
می گرد د . تا وقتی که خاک به هم نخورد ه باشد  و پوشش گياهی آن حفظ شد ه 
باشد ، یكپارچگی خود  را حفظ می کند ؛ اما د ر صورت حذف پوشش گياهی 
و ظاهر شد ن خاک، فرسایش آغاز می گرد د . تغيير د ر شرایط و ویژگی های 
خاک می تواند  اثرات گسترد ه ای بر روی هيد رولوژی سطحی د ر منطقه و 
الگوهای حوزه آبگير، باتالق های افزایش یافته و آسيب به زیستگاه ها، کاهش 

قابليت محيط د ر حفظ پوشش گياهی و گونه های جانوری د اشته باشد .

ایمان کاویانی
HSE کارشناس ارشد مدیریت
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د ر د هه های اخير چالش ناشی از آلود گی خاک با هيد روکربن های نفتی 
تبد یل به یكی از خطرات جد ی د ر کشورهای نفت خيز جهان ازجمله ایران 
شد ه است. د ر کشورهایی که د ارای تأسيسات، پاالیشگاه ها و منابع نفتی 
هستند  و به طور د ائم فرآیند های اکتشاف د ر حال انجام است، نشت و تراوش 
آالیند ه ها و فرآورد ه های نفتی و نفوذ آن ها د ر خاک د ر هنگام ذخيره سازی 

و یا انتقال، از مهم ترین آلود ه کنند ه های خاک به شمار می آید .
نفت خام شبكه پيچيد ه ای است که د ر آن فلزات د ر شكل های مختلف آلي 
و غيرآلي وجود  د ارند . تجزیه شيميایي ترکيبات نفتي مختلف با گرانروي ها 
و غلظت های متفاوت آن ها نشان د اد ه است که هرچه باقيماند ه نفتي بيشتر 
باشد ، مقد ار فلزات سنگين هم د ر آن بيشتر است. بر اساس مطالعات صورت 
گرفته تاکنون، فلزات سنگين به ویژه سرب، کاد ميم، مس و جيوه حتي د ر 
مقاد یر جزیي به عنوان یک تهد ید  بزرگ براي سالمت انسان تلقی می شوند ، 
به طور مثال بيماري رایج موسوم به ایتاي ایتاي د ر ژاپن، کم کاری کليه و 
پوکي استخوان د ر بلژیک و چين از اثرات بارز آلود گي منابع خاک و آب 

آن ها به مقاد یر باالي کاد ميوم است.

آلودگی خاک به فلزات سنگین در صنایع وابسته به نفت

د ر  آلود گی  تد ریجی  اجتماع  اخير  قرن  اساسی  چالش های  از  یكی 
محيط زیست بود ه و د ر این ميان خاک نيز از این قاعد ه مستثنی نبود ه و 
نيست. آلود گی که اخيرأ به اهميت آن پی برد ه شد ه آلود گی خاک به انواع 
فلزات سنگين مانند  کاد ميوم، روی، واناد یوم، جيوه، کرم، ارسنيک، مس، 
سرب، نيكل و ... می باشد . آگاهی از توزیع مكانی غلظت فلزات سنگين 

جهت پایش آلود گي خاک و حفظ کيفيت محيط زیست ضروري است.
و   2 کارسينوژنيک   ،1 سيتوتوکسيک  اثرات  د اشتن  با  فلزات  این گونه 
موتاژنيک 3 بر انسان و سایر موجود ات زند ه حيات آنها را با خطرات جد ی 
مواجه ساخته است. د راین بين خاک مناطق نفت خيز به د ليل فعاليت های 
این صنعت از قبيل حفاری، بهره برد اری، حمل ونقل، سوزاند ن )Flaring( و 
پاالیش و ... د ر معرض آلود گی های هيد روکربنی و متعاقبأ آلود گی فلزات 
سنگين قرار ميگيرند  که این مهم باعث تأثير بر اکوسيستم جانوری و گياهی 

منطقه گشته و وارد  چرخه غذایی انسان می گرد د .
1 عواملي هستند  که به طور مستقيم سلول را نابود  می نمایند .

2 عواملی هستند  که توانایی آسيب رسانی به ژنوم یا اختالل د ر فرایند های 
متابوليكی سلول را د ارا هستند  و عامل مستقيم د ر ایجاد  سرطان می باشند .
3 عواملی جهش زا هستند  که توسط تماس با د ی ان ای بر روی سلول های 

جنسی و سلول های سوماتيک نيز تأثير می گذارند 
باالیی  زیستی  تجمع  از  که  آالیند ه هایی هستند   ازجمله  فلزات سنگين 
بد ن  بافت  د ر  غذایی  زنجيره  طریق  از  به تد ریج  قاد رند   و  بود ه  برخورد ار 
جانوران و گياهان تجمع یابند  و اثرات مهلكی را بر انسان و جاند ارانی که از 
گياهان آلود ه د ر منطقه استفاد ه می کنند  د اشته باشند ؛ بنابراین تعيين ميزان 
این فلزات د ر محيط های خاکی مورد توجه بسياری از محققين و پژوهش 
گران قرارگرفته است. محققين یكی از عوامل عمد ه ورود  فلزات سنگين به 
اکوسيستم های خاکی را فعاليت های انسانی می د انند  و معتقد ند  که این 

انسان به حساب  برای سالمتی  بالقوه  منابع آالیند ه د ر د رازمد ت خطری 
می آیند . اثرات سوء این عناصر د ر خاک و گياه زمانی مشخص می گرد د  
که غلظت آن ها از ميزان معينی افزایش یابد  که این افزایش بستگی به نوع 
فلز، نوع خاک، فعاليت های مختلف انسانی و زمان تجمع فلز د ارد . تحقيقات 
نشان د اد ه است که فلزات سنگين بر کاهش جمعيت های جانوری و گياهی 
مؤثر می باشند . به طورکلی تجمع فلزات سنگين د ر خاک های سطحی بيشتر 
از خاک های عمقی می باشد  که بيان گر آلود گی های اخير د ر سطح منطقه 
بود ه و گویای تأثيرگذاری آالیند ه های محيطی از قبيل فعاليت های صنعتی، 

شهری و به خصوص وسایل نقليه موتوری بر خاک های منطقه می باشد .
د ر  مهمی  نقش  د یرتجزیه شوند ه،  منابع طبيعی  از  یكی  به عنوان  خاک 
چرخه عناصر معد نی و آلی ایفا می کند  و به عنوان یک زیست بوم پویا حيات 
موجود ات زند ه ریزود رشت را فراهم می سازد ، لذا رفع آلود گی های آن از 
و  از عمومی ترین  یكی  نفتی  آلود گی  است.  برخورد ار  بی شماری  اهميت 
شایع ترین نوع از آلود گی ها د ر زیست بوم ها است. توسعه صنعت نفت از 
یک سو و عد م رعایت الزامات زیست محيطی از سوی د یگر سبب شد ه تا د ر 
د هه های اخير مقاد یر زیاد ی از آالیند ه های هيد روکربنی وارد  محيط زیست 
شوند . مواد  نفتی د ر حين حفاری و استخراج د ر سایت های نفتی و یا به 
هنگام نقل وانتقال زمينی و د ریایی به رغم تد ابيری که جهت کنترل آلود گی 
مطالعات  می کنند .  نشت  اطراف  محيط  به  می شود ،  گرفته  نظر  د ر  آنها 
انجام شد ه نشان می د هد  که فعاليت های صنعتی انسان تنها عامل آلود گی 
محيط زیست به ترکيبات سمی و خطرناک به وسيله این د سته از آالیند ه ها 
می باشد . د ر ایران د ر بسياری از مناطق ایجاد  صنایع پتروشيمی، احد اث 
پاالیشگاه ها و حفاری چاه های استخراج نفت و گاز باعث افزایش مشكالت 
آلود گی د ر خاک های اطراف این مناطق می شود . عواملی نظير د فع نامناسب 
فاضالب ها و ضایعات مراکز صنعتی، پخش آالیند ه توسط پاالیشگاه ها و 
ایستگاه های  و  زیرزمينی  نفتی  مخازن  از  آالیند ه  نشت  نيروگاه ها، 
سوخت گيری، تصاد فات تانكرها و نفت کش ها به این مشكل د امن می زنند .

فاکتورها و شاخص های اندازه گیری آلودگی خاک به فلزات سنگین و روش 

محاسبه

برای تعيين وضعيت آلود گی خاک از برخی شاخص های مهم و رایج د ر 
اشاره  آن ها  اهم  به  اد امه  د ر  که  استفاد ه می شوند   مطالعات  و  تحقيقات 

می گرد د :

)EF( فاکتور غنی شدگی

این فاکتور د ر تحليلهای زیست محيطی، یكی از عوامل مهم ارزیابی ميزان 
تمرکز عناصر تحت تأثير عوامل انسان زاد  و طبيعی است که از رابطه زیر 

محاسبه می شود :

 نشان شدهانجام . مطالعاتکنندمی نشت اطراف محیط بھ ،شودمیگرفتھ  نظردر ھاآن آلودگی کنترل جھت کھ تدابیریرغمبھ

 از دستھ این وسیلھبھ خطرناک و سمیت ترکیبا بھ زیستمحیط آلودگی عامل تنھا انسان صنعتی ھایفعالیتکھ  دھدمی

 نفت استخراج ھایچاه حفاری و ھاپاالیشگاه احداث پتروشیمی، صنایع ایجاد مناطق از بسیاری در در ایران. باشدمی ھاآالینده

و ھافاضالب نامناسب دفع نظیر . عواملیشودمی مناطق این اطراف ھایخاکدر آلودگی افزایش مشکالت باعث گاز و

 ھایایستگاه و زیرزمینی نفتی مخازن از آالینده نشت ،ھانیروگاه و ھاپاالیشگاه توسط پخش آالینده صنعتی، مراکز ضایعات

.زنندمی دامن مشکل این بھ ھاکشنفتو  تانکرھا تصادفات، گیریسوخت

و روش محاسبھبھ فلزات سنگینآلودگی خاکگیریاندازهھایشاخصفاکتورھا و .4

کھ در ادامھ شوندیممھم و رایج در تحقیقات و مطالعات استفاده یھاشاخصبرای تعیین وضعیت آلودگی خاک از برخی 

:گرددیماشاره ھاآنبھ اھم 

(EF)یشدگیغنفاکتور .4.1
و زادانسانعوامل ریتأث، یکی از عوامل مھم ارزیابی میزان تمرکز عناصر تحت یطیمحستیزھای این فاکتور در تحلیل

:شودیمطبیعی است کھ از رابطھ زیر محاسبھ 

EF =
� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

در این رابطھ:

EF یشدگیغن= فاکتور،

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 شده در نمونھ خاک،یریگاندازه= غلظت عنصر

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟) غلظت عنصر مرجع است. پنج گروه مختلف از مقادیر =EF کھ شودیمتعریف آمدهدستبھ) برای تحلیل مقادیر

.استشدهدادهنشان 

یشدگیغن. ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین بر اساس فاکتور 1جدول 

شدت آلودگیدامنھ تغییرات

EF < 2آلودگی کم

EF< 5 ≤2آلودگی متوسط

EF< 20 ≤5آلودگی زیاد

EF< 40 ≤20آلودگی بسیار زیاد

EF ≥ 40 زیادشدتبھآلودگی

د ر این رابطه:
EF = فاکتور غنی شد گی،
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  = غلظت عنصر اند ازه گيری شد ه د ر نمونه خاک،

 نشان شدهانجام . مطالعاتکنندمی نشت اطراف محیط بھ ،شودمیگرفتھ  نظردر ھاآن آلودگی کنترل جھت کھ تدابیریرغمبھ

 از دستھ این وسیلھبھ خطرناک و سمیت ترکیبا بھ زیستمحیط آلودگی عامل تنھا انسان صنعتی ھایفعالیتکھ  دھدمی

 نفت استخراج ھایچاه حفاری و ھاپاالیشگاه احداث پتروشیمی، صنایع ایجاد مناطق از بسیاری در در ایران. باشدمی ھاآالینده

و ھافاضالب نامناسب دفع نظیر . عواملیشودمی مناطق این اطراف ھایخاکدر آلودگی افزایش مشکالت باعث گاز و

 ھایایستگاه و زیرزمینی نفتی مخازن از آالینده نشت ،ھانیروگاه و ھاپاالیشگاه توسط پخش آالینده صنعتی، مراکز ضایعات

.زنندمی دامن مشکل این بھ ھاکشنفتو  تانکرھا تصادفات، گیریسوخت

و روش محاسبھبھ فلزات سنگینآلودگی خاکگیریاندازهھایشاخصفاکتورھا و .4

کھ در ادامھ شوندیممھم و رایج در تحقیقات و مطالعات استفاده یھاشاخصبرای تعیین وضعیت آلودگی خاک از برخی 

:گرددیماشاره ھاآنبھ اھم 

(EF)یشدگیغنفاکتور .4.1
و زادانسانعوامل ریتأث، یکی از عوامل مھم ارزیابی میزان تمرکز عناصر تحت یطیمحستیزھای این فاکتور در تحلیل

:شودیمطبیعی است کھ از رابطھ زیر محاسبھ 

EF =
� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

در این رابطھ:

EF یشدگیغن= فاکتور،

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 شده در نمونھ خاک،یریگاندازه= غلظت عنصر

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟) غلظت عنصر مرجع است. پنج گروه مختلف از مقادیر =EF کھ شودیمتعریف آمدهدستبھ) برای تحلیل مقادیر

.استشدهدادهنشان 

یشدگیغن. ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین بر اساس فاکتور 1جدول 

شدت آلودگیدامنھ تغییرات

EF < 2آلودگی کم

EF< 5 ≤2آلودگی متوسط

EF< 20 ≤5آلودگی زیاد

EF< 40 ≤20آلودگی بسیار زیاد

EF ≥ 40 زیادشدتبھآلودگی

 = غلظت عنصر مرجع است. پنج گروه مختلف از مقاد یر )EF( برای 

 نشان شدهانجام . مطالعاتکنندمی نشت اطراف محیط بھ ،شودمیگرفتھ  نظردر ھاآن آلودگی کنترل جھت کھ تدابیریرغمبھ

 از دستھ این وسیلھبھ خطرناک و سمیت ترکیبا بھ زیستمحیط آلودگی عامل تنھا انسان صنعتی ھایفعالیتکھ  دھدمی

 نفت استخراج ھایچاه حفاری و ھاپاالیشگاه احداث پتروشیمی، صنایع ایجاد مناطق از بسیاری در در ایران. باشدمی ھاآالینده

و ھافاضالب نامناسب دفع نظیر . عواملیشودمی مناطق این اطراف ھایخاکدر آلودگی افزایش مشکالت باعث گاز و

 ھایایستگاه و زیرزمینی نفتی مخازن از آالینده نشت ،ھانیروگاه و ھاپاالیشگاه توسط پخش آالینده صنعتی، مراکز ضایعات

.زنندمی دامن مشکل این بھ ھاکشنفتو  تانکرھا تصادفات، گیریسوخت

و روش محاسبھبھ فلزات سنگینآلودگی خاکگیریاندازهھایشاخصفاکتورھا و .4

کھ در ادامھ شوندیممھم و رایج در تحقیقات و مطالعات استفاده یھاشاخصبرای تعیین وضعیت آلودگی خاک از برخی 

:گرددیماشاره ھاآنبھ اھم 

(EF)یشدگیغنفاکتور .4.1
و زادانسانعوامل ریتأث، یکی از عوامل مھم ارزیابی میزان تمرکز عناصر تحت یطیمحستیزھای این فاکتور در تحلیل

:شودیمطبیعی است کھ از رابطھ زیر محاسبھ 

EF =
� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

در این رابطھ:

EF یشدگیغن= فاکتور،

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 شده در نمونھ خاک،یریگاندازه= غلظت عنصر

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟) غلظت عنصر مرجع است. پنج گروه مختلف از مقادیر =EF کھ شودیمتعریف آمدهدستبھ) برای تحلیل مقادیر

.استشدهدادهنشان 

یشدگیغن. ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین بر اساس فاکتور 1جدول 

شدت آلودگیدامنھ تغییرات

EF < 2آلودگی کم

EF< 5 ≤2آلودگی متوسط

EF< 20 ≤5آلودگی زیاد

EF< 40 ≤20آلودگی بسیار زیاد

EF ≥ 40 زیادشدتبھآلودگی

تحليل مقاد یر به د ست آمد ه تعریف می شود  که نشان د اد ه شد ه است.

جدول 1. ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین بر اساس فاکتور غنی شدگی

شدت آلودگیدامنه تغییرات

2 < EFآلودگی کم

2 ≥ 5 <EFآلودگی متوسط

5 ≥ 20 <EFآلودگی زیاد

20 ≥ 40 <EFآلودگی بسیار زیاد

40 ≥ EFآلودگی به شدت زیاد

)CF( فاکتور آلودگی

فاکتور آلود گی یكی د یگر از شاخص های رایج برای تعيين سطح آلود گی 
خاک می باشد . بر اساس این فاکتور می توان مقد ار عناصر را نسبت به مقد ار 
طبيعی خود  سنجيد  و ميزان آلود گی خاک را تعيين کرد . فاکتور آلود گی 

طبق رابطه زیر برای عناصر مورد بررسی محاسبه می شود :

(CF)فاکتور آلودگی .4.2
مقدار توانیم. بر اساس این فاکتور باشدیمرایج برای تعیین سطح آلودگی خاک یھاشاخصیکی دیگر از فاکتور آلودگی 

عناصر را نسبت بھ مقدار طبیعی خود سنجید و میزان آلودگی خاک را تعیین کرد. فاکتور آلودگی طبق رابطھ زیر برای 

:شودیممحاسبھ یموردبررسعناصر 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

طبیعی آن فلز. ھمچنین از غلظت ھر فلز بھ مقدار غلظت زمیندر این معادلھ شاخص آلودگی عبارت است از نسبت

.گرددیمھاکانسون برای فاکتور آلودگی جھت ارزیابی آالیندگی فلزات سنگین استفاده یبندطبقھ

)Hakanson, 1980(فلزات سنگین بر اساس فاکتور آلودگیارزیابی سطح آلوده .2جدول 

شدت آلودگیCFدامنھ تغییرات 

CF < 1آلودگی کم

CF < 3 ≤1آلودگی متوسط

CF < 6 ≤3آلودگی زیاد

CF ≥ 6شدیداً آلوده

)Geoaccumulationزمین انباشت (شاخص.4.3
ارزیابیتوسط مولر برای1979این شاخص در سال .شودیممشخص کردن سطوح آلوده استفاده منظوربھشاخصاین 

این شاخص است.شدهیمعرفحال حاضر و پیش از صنعتی شدن درسنگینفلزاتمیزانمقایسھلھیوسبھخاکآلودگی

:گرددیمد و از رابطھ زیر محاسبھ درجھ آالیندگی خاک را تعیین کنتواندیم

Igeo = Log 2 (Cn/1.5*Bn)

:رابطھدر این 

Igeo =،شاخص زمین انباشت

Cn = در خاکغلظت

Bn = باشدیمغلظت زمینھ.

د ر این معاد له شاخص آلود گی عبارت است از نسبت غلظت هر فلز به مقد ار 
غلظت زمين طبيعی آن فلز. همچنين از طبقه بند ی هاکانسون برای فاکتور 

آلود گی جهت ارزیابی آالیند گی فلزات سنگين استفاد ه می گرد د .

Ha�( 2. ارزیابی سطح آلوده فلزات سنگین بر اساس فاکتور آلودگی  جدول

)1980 ,kanson
CF شدت آلودگیدامنه تغییرات

1 < CFآلودگی کم

1 ≥ 3 < CFآلودگی متوسط

3 ≥ 6 < CFآلودگی زیاد

6 ≥ CFشدیداً آلوده

)Geoaccumulation( شاخص زمین انباشت

این شاخص به منظور مشخص کرد ن سطوح آلود ه استفاد ه می شود . این 
شاخص د ر سال 1979 توسط مولر برای ارزیابی آلود گی خاک به وسيله 
شد ن  صنعتی  از  پيش  و  حاضر  حال  د ر  سنگين  فلزات  ميزان  مقایسه 
معرفی شد ه است. این شاخص می تواند  د رجه آالیند گی خاک را تعيين کند  

و از رابطه زیر محاسبه می گرد د :

(CF)فاکتور آلودگی .4.2
مقدار توانیم. بر اساس این فاکتور باشدیمرایج برای تعیین سطح آلودگی خاک یھاشاخصیکی دیگر از فاکتور آلودگی 

عناصر را نسبت بھ مقدار طبیعی خود سنجید و میزان آلودگی خاک را تعیین کرد. فاکتور آلودگی طبق رابطھ زیر برای 

:شودیممحاسبھ یموردبررسعناصر 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

طبیعی آن فلز. ھمچنین از غلظت ھر فلز بھ مقدار غلظت زمیندر این معادلھ شاخص آلودگی عبارت است از نسبت

.گرددیمھاکانسون برای فاکتور آلودگی جھت ارزیابی آالیندگی فلزات سنگین استفاده یبندطبقھ

)Hakanson, 1980(فلزات سنگین بر اساس فاکتور آلودگیارزیابی سطح آلوده .2جدول 

شدت آلودگیCFدامنھ تغییرات 

CF < 1آلودگی کم

CF < 3 ≤1آلودگی متوسط

CF < 6 ≤3آلودگی زیاد

CF ≥ 6شدیداً آلوده

)Geoaccumulationزمین انباشت (شاخص.4.3
ارزیابیتوسط مولر برای1979این شاخص در سال .شودیممشخص کردن سطوح آلوده استفاده منظوربھشاخصاین 

این شاخص است.شدهیمعرفحال حاضر و پیش از صنعتی شدن درسنگینفلزاتمیزانمقایسھلھیوسبھخاکآلودگی

:گرددیمد و از رابطھ زیر محاسبھ درجھ آالیندگی خاک را تعیین کنتواندیم

Igeo = Log 2 (Cn/1.5*Bn)

:رابطھدر این 

Igeo =،شاخص زمین انباشت

Cn = در خاکغلظت

Bn = باشدیمغلظت زمینھ.

د ر این رابطه:
Igeo = شاخص زمين انباشت،

 Cn = غلظت د ر خاک
Bn = غلظت زمينه می باشد .

همچنين برای تعيين د قيق و تفسير شاخص زمين انباشت از طبقه بند ی 

مولر استفاد ه می شود .

 Igeo)( آلودگی خاک بر اساس شاخص مولر  جدول 3. طبقه بندی سطح 

)1969 ,)Muller
درجه آلودگیمقادیر شاخص زمین انباشت

غیر آلوده0<

غیر آلوده تاکمی آلوده0-1

کمی آلوده1-2

کمی آلوده تا خیلی آلوده2-3

خیلی آلوده3-4

خیلی آلوده تا شدیداٌ آلوده4-5

شدیداٌ آلوده5>

)Ecological Risk( ریسک اکولوژیکی

می توان برای به د ست آورد ن ریسک اکولوژیكی فلزات سنگين از رابطه زیر 
استفاد ه کرد :

Er = Tr × CF

RI = ∑ Er

د ر این رابطه:
Er = ریسک اکولوژیكی هر عنصر مورد مطالعه،

CF = فاکتور آلود گی،

RI = ریسک اکولوژیكی مجموع عناصر را نشان می د هد .

هاکانسون )1980( مقد ار )Tr( را که شاخص سمی بود ن فلزات سنگين نام 
د ارد  به ترتيب برای کاد ميوم، مس، سرب، کروم اعد اد  30، 5، 5 و 2 ارائه 

نمود . برای تحليل مقاد یر به د ست آمد ه چهار گروه متفاوت تعریف می شود .
جدول 4. محدوده تغییرات RI میزان ریسک اکولوژیکی

مقدار RIمیزان ریسک اکولوژیکی

> RI 150ریسک اکولوژیکی کم

> RI 300 ≤ 150ریسک اکولوژیکی متوسط

> RI 600 ≤ 300ریسک اکولوژیکی قابل توجه

≤ RI 600ریسک اکولوژیکی خیلی زیاد

جدول بیامری ها و اثرات برخی از فلزات سنگین بر انسان

نوع مسمومیتاثرات مزمناثرات حادعنصر

التهاب ریهکادمیوم

سرطان ریه
نرم استخوانی

پروتئینوری
احتمال آسیب شدید کلیه

مسمومیت کادمیوم

جیوه
اسهال

تب
استفراغ

استوماتیت )التهاب دهان(
تهوع

سندروم نفروتیک
لرزش

مسمومیت جیوه

سرب
انسفالوپاتی

اختالل مغزی
مسمومیت سربکم خونی

کروم
خونریزی دستگاه گوارش

خون کافت
نارسایی حاد کلیه

فیبروز ریه
سرطان ریه

مسمومیت کروم

آرسنیک
آریتمی قلب

پلی نوریت

دیابت
هیپرکراتوز

سرطان
مسمومیت آرسنیک
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آتش سوزی غم انگیز و تکان د هند ه د ر برج گرنفل لند ن  زند گی تعد اد ي انسان بیگناه را به ورطه نابود ي کشید  و صد هانفر را بی خانمان 

کرد . بد ون شک ، تحقیقات، توصیه ها، تجد ید  نظرهاو انجام مراحل قانوني ازاقد امات مرسوم پس از هر فاجعه است اماهیچ کد ام از این 

اقد امات، واقعیت را تغییر نمی د هد  که این اولین بار نبود ه و آخرین مرتبه نیز نخواهد  بود  که آتش سوزی با سرعت  غیر قابل کنترل 

طبقات یک ساختمان بلند  مرتبه را یک به یک د ر نورد د . د ر د نیا و به عنوان نمونه د ر بنگالد ش، چین و د یگر نقاط، تعد اد ي از آتش سوزی 

های صنعتی و مسکونی توأم با  سقوط ساختمان وجود  د اشته اند  که سازند گان آنها،  استاند ارد ها و مقررات ساختمان را د ور زد ه و رعایت 

نکرد ه اند . احد اث  برج حد ود ًا  75 متري گرنفل سال از 1967 آغاز گرد ید ه ود ر سال 1970فاز اول به عنوان  بخشی از پروژه توسعه 

النکستر راه اند ازي شد . اد امه ساخت آن د ر سال 1972بود ه که د ر سال 1974احد اث بنا به اتمام می رسد . چهارطبقه اول این ساختمان 

شامل واحد هاي اد اري-تجاري ) مشتمل بر واحد هاي اد اري،  اتاق  مالقات  ومهد   کود ک( بود ه  و 20طبقه  مسکونی )هریک  از  طبقات   

مسکونی شامل  6آپارتمان  و  د ر مجموع 120واحد مسکونی( بر روي آن واقع شد ه بود . بازسازي برج د ر سال 2012  آغاز و باهزینه 

حد ود  10 میلیون پوند  د ر سال 2016 تکمیل شد . د ر عملیات بازسازي برج، د ر سال 2016-2015  با هد ف کاهش مصرف انرژي و عمد تًا  

با این رویکرد ، پنجره هاي د وجد اره و همچنین بر روي د یوارهاي بتنی آجري موجود ، یک الیه فوم عایق حرارتی PIRو سپس یک الیه 

فاصله هوایی براي تهویه بین این الیه عایق حرارتی و نماي نهایی کامپوزیت آلومینیم با هسته پلی(اتیلنی)نصب شد . این نماکاري با هزینه 

اي د ر حد ود  6/2  میلیون پوند  انجام شد .

به کجا چنین شتابان؟

 فيلم وید ئویی برج گرنفل همانند  سایر آتش سوزی های مشابه 
د ر د بی، استراليا، فرانسه و ایاالت متحد ه آمریكا،که چگونگي 
گسترش آتش سوزی را د ر خارج از ساختمان نشان می د هد ، 
آلومينيم(  کامپوزیت  )مواد    ACM سمت  به  را  اتهام  انگشت 
که بيشتر برای پوشش یک ساختمان  د ر یک تعمير مجد د  و 
نوسازي ساختمان به کار مي رود ، نشانه مي گيرد . این پانل ها به 
اشكال مختلف د ر سراسر جهان مورد  استفاد ه قرار می گيرند  و 

برخی از آنها خطرناک تر از د یگران هستند .
گسترش استفاد ه از پانل های کامپوزیتی به د ليل ارزاني، وزن 
به  ساختمان  یک  د اد ن  پوشش  برای  سریع،  اجراي  و  سبک 
منظور ایجاد  یک عایق حرارتی، نماي جد ید  و حفاظت ساختمان 
د ر برابر شرایط جوي فزوني گرفته است.. برخي از آنها د ر فرمت 

"ساند ویچي" ساخته می شوند  و د و ورقه فلزی د ر طرفين یک 

ماد ه  عایق قرار مي گيرند . این ورقها معموالً آلومينيمی یا فوالد ی 
هستند  که برای مقاومت د ر برابر شرایط آب و هوائي استفاد ه مي 
شوند . مواد  عایق د اخلی که د ر طی 30 سال گذشته تغييرات 
 ،)PUR( پلی اورتان ،)EPS( زیاد ي کرد ه اند ، شامل پلی استایرن
پلی ایزوسيانورات  )PIR(، فوم هاي فنل و الياف معد نی هستند . 
ترکيبات EPS وPUR  د اراي قابليت احتراق زیاد ي هستند ، اما 
حتی PIR نيز د ر د مای باال می سوزد  . این مواد  موجب  انتشار 
گازهای سمی غليظي شد ه  و مقد ار زیاد ی انرژی برای کمک به 

گسترش آتش ایجاد  مي کنند .
از تحقيقات اوليه صورت گرفته  می توان به این نكته اشاره کرد  
که پانل های ACMکامپوزیت آلومينيمي که د ر برج گرنفل بكار 

علیرضا یاوری

مدرس ومشاور ایمنی و آتش نشانی

کارشناس علت یابی حریق
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رفته بود ند ، د ر د ماهای پایين قابل احتراق نيستند  . لذا توجه بيشتر خود  را 
روي موضوع مهمتري معطوف مي کنيم و آن، "اثر د ود کش"  است.

به تمایل  به باالرفتن هوایا گازهای  د یگر که به سبب پایين بود ن چگالی 
هوای گرم نسبت به هوای اطراف خود  ایجاد  مي شود  و د ر د رون د ود کش هایا 

گذرگاه های عمود ی د یگر د ید ه می شود ،" اثر د ود کش" می گویند .
هوا بر اثر اختالف د ر د ماو فشار جا به جا می شود  و هرچه اختالف د ما بيشتر 
باشد  سرعت این جابجایی بيشتر خواهد  بود . هوای گرم تمایل د ارد  رو به 
باال حرکت کند  و از راه خروجی سامانه های تهویه و روزنه های د یگر خارج 

شود  و جای خود  را به هوای سرد ی که از سطوح پایين تر می آید  می د هد .
د ر این مبحث، تمرکز ما بر روی ایجاد  "اثر د ود کش" است که د ر حد فاصل  
بين پانل ها ونماي اصلي ساختمان به وجود  مي آید . به طور معمول، فاصله 
کمي بين پانل ها و ساختمان د ر نظر گرفته مي شود  تا اجازه تخليه آب 
باران را بد هد . د ر صورت بروز آتش سوزی د رون یكي از طبقات ساختمان 
و سرایت شعله ها به بيرون از طریق پنجره،، این فاصله یاکانال می تواند  به 

عنوان یک د ود کش عمل کرد ه و د و نقش مهم ایفا نماید :
 1- گازها و محصوالت حریق را د ر خود  نگه د اشته و از آهنگ کاهش 

د ماي آن بكاهد .
2- شعله و حرارت را به سمت طبقات فوقاني هد ایت کند .

د ر این حال، د ر صورتي که جد ا کنند ه اي د ر حد فاصل طبقات اجرا نشد ه 
با سرعت مضاعف  کانال،  این  از طریق  احتراق  گازها ومحصوالت  باشد ، 

طبقات را یک به یک طي کرد ه و به سمت باال حرکت ميكنند .
د ر نهایت حرارت متمرکز می تواند  باعث ذوب شد ن سریع ورق آلومينيم 
باال  د مای  به  را  د اخلی  بند ی  عایق  مواد   آن،  احتراق  بر  عالوه  و  شد ه 
برساند وشرایط شعله وري آنها رانيز فراهم می سازد . حرارت ایجاد  شد ه د ر 
کانال حد فاصل الیه هاي کامپوزیت و نماي ساختمان همانگونه که د ر شكل 
مشاهد ه مي گرد د ، مي تواند  به راحتي موجب سرایت حریق به هر یک از 

طبقات فوقاني از طریق پنجره ها گرد د .

و اماد ر برج 18 طبقه  تجاري سلمان د ر مشهد  چه اتفاقي افتاد ؟

برج سلمان د ر زمينی به مساحت10560  و با زیربنای  63000  متر مربع 
د ر 18 طبقه و با ارتفاع 81 متر وبا کاربری تجاری  د ر خيابان سناباد  مشهد  

ساخته شد ه است.
این برج تجاري د ر تاریخ 20 تير 1395 طعمه حریق شد ه و بخشهائي از 
طبقات چهارم و پنجم و تقریبا عمد ه نماي د اخلي پيرامون بنا خسارت د ید .

کامپوزیتهاي آلومينيمي، عامل اصلي گسترش و سرعت آتش سوزي بود ه 
است. پرواز شعله ها یا د رواقع پرتاب مذابه هاي مشتعل، تا شعاع حد ود  

500 متري ساختمان نيز مشاهد ه شد ه که مي توانسته حریقهاي بيشتر و 
متعد د ي د ر ابنيه همجوار ایجاد  نماید ، کما اینكه مذابه هاي مشتعلي که بر 
روي سقف خود روها پرتاب مي شد ه، توسط نيروهاي آتش نشاني خاموش 

مي شد ه است.
وجود  فاصله بين نماي کامپوزیت آلومينيمي و بد نه ساختمان که محيط 
پيراموني ساختمان را بصورت یكپارچه محاصره کرد ه، عامل بسيار مهم 
توسعه بسيار سریع حریق گرد اگرد  ساختمان بود ه است. سالمت نسبي 
شيشه ها د ر قسمتي که بصورت شيبد ار اجرا شد ه، حاکي است که حرارت 
به وسيله ي د رافت هوا به جد اره د اخلي نما و گسترش سریع آن به واسطه 
ي "اثر د ود کش" بود ه و تقریبا تمامي گسترش حرارت و شعله بصورت 

مقايسه حريق مواجهي در يك ساختمان داراي نماي كامپوزيت و يك ساختمان فاقد آن
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عمود ي و رو به باال بود ه و به سمت فضاي بيروني ساختمان نبود ه و د ر 
مسيرهائي که پنجره ها شكسته و هوا به سمت وید  مرکزي جریان یافته، 
باعث گسترش افقي حریق به سمت مرکز ساختمان شد ه است. جنس نماي 
ساختمان که قابل اشتعال بود ه و وجود  فضاي خالي پشت آن، بقد ري اثر 
د ود کشي را تشد ید  نمود ه که ظرف چند  د قيقه گسترش حيرت آور حریق 
را موجب گرد ید ه و عماًل امكان هرگونه عمليات اطفائي را سلب مي نماید .

بجز مورد  فوق، د ر حریق برج سلمان، موارد  مهم د یگري نيز وجود  د اشته که 
خارج از موضوع این مبحث مي باشد  و د ر مجال د یگري تحت عنوان آسيب 

شناسي آتش سوزي برج تجاري سلمان ارائه خواهد  شد .

اما علت گسترش آتش سوزي د ر هتل 20 طبقه د رحال ساخت مشهد  چه بود ؟

رئيس اتحاد یه هتلد اران خراسان رضوی د ر گفت وگو با خبرنگار تسنيم د ر 
مشهد مقد س اظهار د اشت: "پایانكار هتل روتانا مشهد  که امروز ) 31 تير 
1396( د چار حریق شد ، مربوط به یک تا د و سال آیند ه است؛ و یونوليت و 

آکاسيو و کامپوزیت نمای هتل د چار حریق شد ه است".
حریق ایجاد  شد ه، به واسطه ي وجود  نماي کامپوزیتي،10 طبقه هتل را د ر 
بر گرفت. اگر این آتش سوزي د ر زمان بهره برد اري هتل صورت مي گرفت 
و مسافرین د ر آن سكني د اشتند ، چه اتفاقي مي افتاد ؟ آیا اگر ساختمان 
هتل تكميل و مبلمان آن استقرار یافته یود ، و این آتش از طریق سرایت  
اطاقهاي مشرف به بيرون، به تمامي فضاي د روني هتل تسري مي یافت، چه 

سرنوشتي رقم ميخورد ؟

کد ام ساختمان بلند ، هد ف بعد ي آتش است؟

آیا د ر ساختمان بلند  بعد ي، سکنه امکان فرار پید ا مي کنند ؟

آیا تلفات ساختمان بلند  بعد ي بیش از تلفات یک زلزله نخواهد  بود ؟

زلزله قابل پیش بیني و پیشگیري نیست، موضوع خطر نما د ر ساختمانهاي بلند  چطور؟

و آیا .... و آیا .... و آیا....؟

ظاهراً باید  بنشينيم و منتظر آتش سوزي د ر ساختمان بلند  بعد ي باشيم 
که به واسطه  اجراي نماي کامپوزیتي، شعله ها به طبقات فوقاني سرایت 
کرد ه اند  و بعد  از آن تا زمان عاد ی شد ن اوضاع، به تكذیب آمار تعد اد  تلفات 

انساني حاد ثه بپرد ازیم.
اما نكته حائز اهميت اینكه د ر این مورد  خاص، ضعف قانون د اریم و تا آنجائي 
که اطالع د ارم د ر جائي، راههاي پيشگيري از گسترش اینگونه حریقها پيش 

بيني نشد ه است.
د ر ویرایش 95 مبحث سوم مقررات ملي ساختمان د ر خصوص نما مي 
توان به د و بند  اشاره کرد ،  حتي د رکليه موارد ي که پس از ویرایش سال 
92 مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، مهم د ید ه شد ه و موجب پيد ایش 
ویرایش سال 95 این مبحث شد ه و انصافاً شاکله ي خوبي به لحاظ مهند سي 
حریق پيد ا کرد ه و قطعاً د ر ویرایش هاي بعد ي موضوع اطفاء حریق نيز 
اما د ر خصوص پيشگيري  با جد یت و د قت بيشتري لحاظ خواهد  شد ، 
از توسعه و تسري حریق به طبقات فوقاني از طریق نماهاي کامپوزیت 

آلومينيم، راهكاري پيش بيني نشد ه است.
د ر بند  3-7-5-1 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395 آمد ه 
است که نمای خارجی ساختمان باید  د ر برابر پيشروی شعله های آتش بر 
روی آن، متناسب با ارتفاع، کاربری و فاصله ساختمان با مرزهای مالكيت 
مجاور مقاومت نماید . برای این منظور الزم است نمای د یوارهای خارجی 
ساختمان به گونه ای باشد  که خطر افروزش آنها، د رصورت قرار گرفتن د ر 
معرض یک منبع حرارت بيرونی پایين باشد  و د رصورت اشتعال، گرمای 

کمی آزاد  کرد ه و پيشروی شعله بر روی سطوح آنها محد ود  باشد .
همينطور، د ر بند  3-7-5-3 آمد ه است که کاربری فوم های پليمری د ر 
سيستم نمای ساختمان د رصورتی مجاز است که فوم مذکور د ارای طبقه 
واکنش د ر برابر آتش E یا بهتر باشد . مصالح فوم پليمری باید  د ر امتد اد  هر 
طبقه قطع شد ه و یک الیه از مصالح معد نی غيرقابل سوختن د ر امتد اد  با 
کف )با ارتفاع حد اقل 30 سانتی متر و به ضخامت معاد ل با فوم پليمری( به 

جای آن قرار د اد ه شود .
همانطور که د ر ابتد اي بحث گفته شد ، موضوع و تمرکز ما د ر این مقاله، 
جنس نماي کامپوزیت و قابليت اشتعال یا د یر اشتعالي آن نيست، گرچه 
اجرا  نوع  اما  مسئله مهمتر،  باالئي است  اهميت  نيز د اراي  این موضوع 
و فاصله هوائي حد فاصل نماي کامپوزیت با نماي اصلي ساختمان بد ون 
هيچگونه مانعي د ر حد فاصل طبقات است وبا توجه به شيوع استفاد ه از 
نماي کامپوزیت به ویژه د ر ساختمانهاي بلند مرتبه، نمي توان و نباید  تا 
ویرایش بعد ي مبحث سوم منتظر ماند ، بلكه مسئولين سازمانها و ارگانهاي 
متولي صنعت ساختمان باید  طي اقد امي عاجل، براي حفظ سالمت شهر و 

شهروند ان چاره اي بيند یشند  که فرد ا بسي د یر است.

به راستی به کجا چنین شتابان؟؟؟؟؟
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د رشماره قبل گفتيم که یكی ازآسيب هایی که به خانواد ه های کارکنان 
شرکت های اقماری وارد  می شود ، نافرمانی وسرکشی نوجوانان است. اینک 

به د الیل و همچنين راهكاری برای آن می پرد ازیم:
ایم. مشكالت  راطی کرد ه  نوجوانی  بحران  بود یم.  نوجوان  روزی  ما  همه 
وسختی های جسمی و روانی آنرا حس کرد ه ایم، اما با اینحال وقتی د وران 
خود مان را با روزگار فعلی نوجوانان مقایسه می کنيم مد عی هستيم: کی 
ما اینطوربود یم؟ ماپایمان راجلوی بزرگتر د راز نمی کرد یم، ماحرف روی 
حرف والد ین نمی زد یم، صد ایمان را بلند  نمی کرد یم، توی سرمان می 
زد ند ، سربلند  نمی کرد یم، حتی چشم توچشم والد ین نگاه نمی کرد یم، ما 
محجوب به حيا بود یم. ما جرأت مخالفت ند اشتيم ... اما این نسل جد ید  ...

چه اتفاقی افتاد ه است؟ چه چيزی تغييرکرد ه؟ انسان و فيزیک و هورمون و 
جسم همان است. عالئم ظاهری و جسمی بلوغ مثل گذشته است؛ اما رفتار 

نوجوانان کاماًل متفاوت شد ه. چرا؟
بيایيد  با خود مان صاد ق باشيم. آیا منِ پد ریا ماد ر، از زمانی که فرزند م جنين 
بود ود رشكم ماد ر تا نوزاد ی و کود کی و د وران د بستان و د بيرستان اول ود وم، 
آیا رفتارمن همانند  رفتار والد ینم با من بود ؟ آیا شرایطی که من برای فرزند م 
ایجاد  کرد م همانند  شرایط د وران کود کی ونوجوانی خود م بود ؟ ویاسعی 
کرد م تا فرزند م خوب رشد  کند ، کم وکسری ند اشته باشد ، تمام تالشم را 
کرد م تا آب د رد لش تكان نخورد ، تمام کالسها و مؤسسات علمی و فرهنگی 
و آموزشی را بی نصيب نگذاشتم تا فرزند د لبند م پربار و پر معلومات شود ، 
انواع هنرها و ورزشها را برایش الزم و واجب د ید م و هزینه مالی و زمانی 

کرد م تا از د یگران چيزی کم ند اشته باشد .
آیاغيرازاین است که تمام شرایط محيطی را تغيير د اد ه ام تا نوجوان من 
راحت باشد ؟ حاالچطور شد ه که انتظار د ارم شرایط روحی-روانی او ثابت 

بماند  و تغييری ند اشته باشد ؟
برای روشنترشد ن بحث، مثالی می زنم. توجه د اشته باشيد  د رین مثال، 

ترتيب تولد  مالک نيست. بلكه روش تربيتی مد نظر است. ممكن است ما 
فرزند  سوم خود را با روش تربيتی فرزند  اول تربيت کرد ه باشيم، یا فرزند  اول 

را باروش تربيتی فرزند  آخر.
ازکود کی به او آموختم که تو تک فرزند هستی، هرچه هست و نيست متعلق 
به توست. فرزند  د وم که بد نيا آمد  همه چيز را نصف کرد م و انتظار د اشتم 
که شریک را با آغوش باز بپذیرد  و مساوات برقرارشود . اورا از حاکم مطلق 
بود ن خلع کرد م. د ائم تلقين توبزرگتر هستی، توباید  بفهمی، تو باید  مراقب 
خواهریا براد رکوچكترخود  باشی، تونباید  با او لج کنی، اوکوچكترازتوست 
و ضعيف تر، اونمی فهمد  هنوز خيلی کوچک است، ناتوان است تو به او 

کمک کن ...
بااین نوع گفتمان با فرزند انمان ، به آنها شخصيت هایی د اد یم . به فرزند  
بزرگتر شخصيت« کامل باش » و به فرزند  کوچكترشخصيت » نمی توانم 

را القاء کرد یم .«
 وقتی این کود کان پا به محيطی خارج از خانه می گذارند ، مهد کود ک یا 

پيش د بستانی یا د بستان، چه اتفاقی برایشان رخ می د هد ؟
 فرزند  اول سعی می کند  مستقل باشد ، اجازه نمی د هد  کسی به حریم 
قلد ری می کند   انحصارطلبی و خود خواهی د ارد ،  وارد  شود ،  او  شخصی 
با ضعيف ترها د رگير می شود ، می خواهد  بهترین باشد  اما ميد ان رقابت 
سخت سنگين و د شوار است. معلم و مربی مثل والد ین نيستند که فقط به 
اوتوجه کنند  و تشویق کنند . سعی می کند  توجه معلم را جلب کند  و رفتار 
و گفتاری ازخود  نشان ميد هد  که پيام  » لطفاً مراببين » را منتقل می کند . 
گاهی د ید ه نمی شود  و د ست به کارهایی می زند  که تنبيه شود  و » نوازش 
منفی » را ترجيح می د هد  به اینكه اصاًل د ید ه نشود . برای گرفتن توجه و 
محبت، تنبيه می شود  و این شكستی است که د رمسير« شخصيت کامل 

باش » تجربه می کند . اعتماد  به نفس کاذب د ارد .
فرزند  د وم، خود راضعيف و ناتوان می د اند . د رمحيط خارج ازخانه، ازد یگران 
انتظارکمک ویاری د ارد . به راحتی توسط قلد رهاوهمكالسی های قویتر، 
اذیت می شود ، باروظایف د یگران را به د وش ميگيرد . اجازه ميد هد تاحق 
اوراپایمال کنند ، قد رت اعتراض ند ارد . شخصيتی » منفعل » د ارد . ازاینكه 
تنبيه شود ناراحت نمی شود چون معتقد است مستحق تنبيه است. خود راالیق 

اعظم برايت

دكرتاي روانشناسی و مشاوره 

روزهای دور از خانه، 
من، همسرم، بچه هام

روزهای دور از خانه، 
من، همسرم، بچه هام

)ازمنظرگشتالت د رمانی(

نافرمانی نوجوانان کارکنان شرکت های  د الیل 
اقماری و راهکارهای آن
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تشویق نمی د اند . اعتماد به نفس پایين د ارد .
د رچنين شرایطی پد رحضورفيزیكی ند ارد . زمانی که منزل می رود ، همين 

شرایط را تقویت می کند .
فكری-اجتماعی  اوالًبلوغ  اند .  رسيد ه  بلوغ  مرحله  به  کود کان  این  حال 
زود تراربلوغ جسمی اتفاق می افتد وبنابراین عالئم ظاهری ند ارد  و متأسفانه 
مازمانی متوجه بالغ شد ن نوجوان می شویم که عالئم جسمی ظاهرشد ه 
اند . برای بلوغ نمی توان سن ثابتی د رنظرگرفت، چراکه محيط خانواد گی 
ژنتيک  و  جغرافيایی  موقعيت  و  تغذیه  فرهنگی،  و  وتربيتی  وآموزشی 
افراد متفاوت است؛ اما باتوجه به تغييرات فرهنگی-اجتماعی کلی د رکشور، 
بطورمتوسط می توان حد ود  10 سالگی راشروع سن بلوغ د رنظر گرفت. 
نوجوان با سواالت: چه کسی هستم؟ قراراست چه کسی شوم؟ چه کسی 

می توانم بشوم؟ چه کسی خواهم شد ؟ روبرو می شود .
نوجوان تيزهوش شد ه و رشد اجتماعی پيد اکرد ه واحتماالًد وستان خود را 
باهوشترازوالد ین می بيند ، د رنتيجه بيشترتحت تأثيرد وستان است تاوالد ین. 
ارتباط باوالد ین را کم ميكند ، کمترصحبت ميكند ، بيشترباد وستان وقت 
می گذراند ومشورت می گيرد . اغلب د راتاق تنهاست و د رمقابل نصيحت های 
انجام د هم.  والد ین گارد گرفته و معتقد است من خود م ميد انم چكارباید  
اجازه د خالت نمی د هد  وسعی می کند  هویت خود را پيد اکند . د رچنين 
شرایطی، والد ین مقابله به مثل می کنند ، مستبد انه و حاکمانه برخورد می 
کنند  وانتظارد ارند  نوجوان، حرف شنوی د اشته باشد  واطاعت کند . ماد رنمی 
تواند  اوراکنترل کند ، پد رحضورند ارد ، توسط فضای مجازی یا تماس تلفنی، 
گزارش تخلفات نوجوان به پد رد اد ه می شود . ماد ر د چارعجزو ناتوانی شد ه 
واحساس د رماند گی می کند . پد رد رگيروظایف شغلی است و کيلومترها 
د ورازخانه وخانواد ه. نوجوان که شرایط سرکشی رامساعد  ميبيند ، پروبال 
پيد اکرد ه وبيشترگستاخ می شود . طرزلباس پوشيد ن، نوع موسيقی و صد ای 
با  برای مخالفت  ای  راوسيله  انتخاب د وست...همه وهمه  مو،  بلند ، مد ل 
والد ین و اعالم استقالل خود  می کند . زود رنج می شود ، خجالتی می شود ، 
کارهای خطرناک می کند ، هيجان خواهی زیاد ی د ارد ، کم تحمل می شود ، 
نگران وضع ظاهرخود  و مورد  قبول بود ن جمع د وستان می شود . آرمانگرا 

می شود ، وخود را برتر ازوالد ین می بيند .
چه باید  کرد ؟ مهمترین کاری که یک پد رد ورازخانه می تواند  انجام د هد  
اینست که با نوجوان خود  ازد رد وستی وارد  شود . گاهی ماتصورمی کنيم 
اگرازهرکارنوجوان باخبرباشيم ود رمواقع لزوم اورانصيحت کنيم ویاآموزش 
د هيم ، یاهشد ارد هيم وامرونهی کنيم، بانوجوان د وست خواهيم بود . د رحالی 
که اوبيشترازمافاصله گرفته وبه د امان د وستان وهمساالن خود پناه می برد . 
گاهی از روی سياست وهوش هيجانی –اجتماعی که د ارند ، ظاهرارتباط 
راحفظ می کنند . امافاصله عاطفی-احساسی می گيرند . برای جلوگيری 
ازین فاصله چه باید کرد ؟ بهتراست عينک نوجوان رابرچشم زد ه و مانند  
اوبه محيط اطراف نگاه کنيم. بيشترکجكاو رفقایش و رفتاروافكارآنان شویم. 

د رکنارنوجوان باشيم نه مقابل ونه حتی پشت سرش.
تاخود ش  نكنيم.  اورانصيحت  کافيست  فقط  باشيم؟  د رکنارش  چگونه 

د رخواست کمک نكرد ه، به اوکمک نكنيم. تاسوالی نپرسيد ه، جوابی ند هيم. 
سؤال  آیا  که  د اشتيم  هرجاشک  نكنيم.  رارفع  نيازی  نيازنكرد ه،  تااعالم 
پرسيد ؟ آیااعالم نيازکرد ؟ آیاآموزش الزم است؟ آیاد رخواست کمک د اشت؟ 
آیا... بهترین کاراینست که بی پرد ه و مستقيم، بد ون حاشيه، کوتاه ازاوسؤال 
کنيم که ببين د رست متوجه شد م؟ توگفتی نيازبه کمک د اری؟ توگفتی 

د رمورد این قضيه احتياج به راهنمایی د اری؟...
پد ران د ورازخانه، توسط شبكه های اجتماعی، می توانند  بانوجوان مستقيماً 
و بد ون واسطه ماد ر د رارتباط باشند . پد رروزانه مد تی ازوقت خود رامختص 
چت بانوجوان کند ، ترجيحاً زمان ثابت ومشخصی د اشته باشد  تانوجوان 
عاد ت کند که مثاًل هرشب از ساعت 10 تا 10:30 باید  باپد رگفتمان نوشتاری 
کنم. د راین گفتگوهای نوشتاری، پد رگزارشی مختصرازیک روزکاری خود  
به نوجوان بد هد . ابتد ا اصراری به گرفتن گزارش متقابل ند اشته باشيد ، اما 
نيم ساعت را طوری پرکنيد  که وقت اضافه نياورید . د رگزارش روزانه خود ، 
نوجوان راشریک کنيد . ازاونظرخواهی کنيد . سوال کنيد . اتفاقات رابرایش 
مهيج کنيد . یاد مان باشد نوجوان د راین مرحله ازرشد ، هيجان خواهی باالیی 
راهنمایی  ازاو  تاخود ش رامطرح کند .  اجازه د هيد   ابراز وجود  د ارد .  د ارد . 
بگيرید . راهكاربخواهيد . بپذیرید  که د یگرکود ک نيست، مانند  یک بزرگسال 
با اورفتارکنيد  وبرایش ارزش واحترام قائل باشيد . بپرسيد  اگرتو به جای من 
بود ی چه می کرد ی؟ هيچوقت اورامسخره نكنيد . د رعين حال، زیاد ی هم 
اورا باالنبرید . د قيقاً بد ون د رنظرگرفتن اینكه نوجوان خود م است وکم سن 
وسال، نظراتش راتجزیه وتحليل کنيد . نقاط مثبت رابپذیرید  ونقاط منفی 
ایجاد شد ه سوء استفاد ه نكنيد  که  ازنوجوان و رابطه ای که  را رد  کنيد . 
مثاًل امروز د رخانه چه خبربود ؟ چه کسی آمد ؟ چه کسی رفت؟... . فقط 
مسائل مربوط به شخص نوجوان و خود تان را مطرح کنيد . اطالعات کلی 

د رمورد خانواد ه را ازهمسرتان بخواهيد  نه نوجوان.
نتيجه اینكه: د الیل نافرمانی نوجوانان، برخی طبيعی و مربوط به د وران رشد  
آنهاست، برخی مربوط به روش تربيتی غلط خود خانواد ه هاست و برخی مربوط 

به فقد ان رابطه صحيح عاطفی-احساسی بين نوجوان وپد رد ورازخانه است.
د رنهایت از خوانند گان عزیز این مقاله، تشكروقد رد انی می کنم که وقت 

گذاشتند  ومطالعه کرد ند . اميد وارم مفيد وکاربرد ی بود ه باشد . 
منتظرانتقاد ات وپيشنهاد ات وسؤاالت شما عزیزان هستم.

د رشماره بعد ی به سؤاالت شمابزرگواران پاسخ د اد ه و به موضوعی د یگر 
د رارتباط با مشكالت کارکنان شرکتهای اقماری خواهم پرد اخت. 

سخن آخراینكه: اگرپيشنهاد ی برای طرح د رشماره بعد ی مجله د ارید  لطفاً مارابی 
نصيب نگذاشته، از طریق د فتر ماهنامه مطرح کنيد  تا به آن موضوع بپرد ازیم. 
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