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 پیشگفتار

مـــم یعلــمال م االنسانــم علــم باالقلـــلــالذی ع دُلِلهــمـــَلح  

حس کنجکاوی  نئی وجود آورد وبرای انساه نبه صح ن را از عدمی بی پایان خدایی راست که انساحمد وثنا

ع را پراز زیبایی آموزش داد و جهان وسی،وبرای انسان آنچیز هایی را که نمیدانست وتجسس را ارزانی فرمود

ضرت محمد ح فروان بر روان پاک بهترین بنده اش.ودرود بحیث محیط زیست برایش قرار دادها وزیشتیها 

)ص( باد.مصطفی  

در بخش های  یقهغول تحصیل،تفکر وتعقل بوده اند،تابتوانن از این طرمش نسان ها از آغاز خلقت تا کنونا

حوادث  موضوعات و عمران زمینکار وتالش تحقیق،کاوش و جستجو کنند تا برای آبادانیمختلف زندگی 

هانیان را بشمار میرود که توجه اکثریت ج زیستی از جمله موضوعات جالب ومهم امروزهطبیعی و محیط 

مل مخرب شهر نشینی و دیگر عوافرهنگ رعایت . و از طرف دیگر رشد نفوس وعدم بتود جلب نموده است

ی را بطور درست و جدوحوادث طبیعی باعث گردیده تا محیط زیست و حوادث طبیعی  یط زیستیمح

شهر ر در سوزی یکی از قدیمی ترین آفت و بالی است که درین سالهای اخیمدیری کنیم. و حادثه آتش 

نگفت هسرمایه های  . که در اثر آن مردمهای بزرگ جهان و بخصوص در شهر کابل افزایش یافته است

ه نند.هر آن بار ککنمیتوانند آنرا بطور درست مهار  عدم آگاهی بنا بر خویش را از دست داده اند. و مردم 

زمان ومیتواند در کند. صده واردزیاد را اثر آن جان،مال،خانها،کارخانها وتعمیرات ممکن به اتفاق می افتد

وری ساختمانهای آبررسی تاب )وعنوان مونوگراف را وسالمتی افراد را به خطر بیندارد. موضوع ،داراییکوتاه

ورهنمای  حمایت و باوق ام میباشد.و من به اثر عالقه و ش شهر کابل در برابر آتش سوزی(13تجارتی ناحیه 

کوشش نموم که  و تحقیقانتخاب نمودم  نامزد شریف اهلل پیروزومشوره دهی استاد توانا وگرامی ام محترم 

شور عزیزم کاز مشکالت جامعه و کمی و گوشه ئی یک رساله کردم تا بتواند در جهت تهیه و ترتیب این 

آتش سوزی و ت به جامعه ما یان طرز مدیریحل نموده  و بتوانم را در جهت مدیریت آتش سوزی  افغانستان

حیات اهلل ام نامزد  از استاد گرامی نمایم  فراوانتشکر جا دارد که ن را همکاری نمایم. ودر اخیربهتر زیست

ز خانواده اری  فراوان . بر عالوه تشککه در قسمت تکمیل این مونوگراف من را همراهی نموده مشوانی 

هیچ گاهی از هیچ  کهت زحمتکشم، وخواهران دلسوزم ان نهایمحترم وگرامی ام به ویژه والدین مهربانم ،برادر

انس خود را در رشته لیسغ ننموده اند وبنده را یاری نموده اند تا بتوانم دوره رینوع کمک و همکاری برایم د

اساتید  . و جادارد که تشکری فراوان از حضور تک تکمدیریت حوادث به وجه احسن به پایان برسانم

اوان نج و زحمت فربرایم و همیشه برای تربیت اوالد وطن ر نمایم. که هر یک شان یک الگو بوده اندمحترمم 

 کشیده اند.

 با احترام

«برنا»محمد علی   
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 خالصه تحقیق

ی که باعث املمورد بررسی قرار خواهد گرفت و عو آتشسوزی باالی مراکز تجارتیدر این تحقیق  تاثیرات 

که  راکزممیشود شناسایی خواهد شد.همچنان  آتشسوزیدر برابر حادثه ناحیه آسیب پذیری بیشتر این 

بط این تحقیق چندین موضوع مرتواقع میشوند شناسایی میشود. آتش سوزی بیشتر در معرض حادثه

مومی که شامل عآتشسوزی رامورد مطالعه قرار میدهم. قبل از وارد شدن به موضوع اصلی مباحث  باتأثیرات

ی را مورد طرح مسأله،اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق و سواالت تحقیق پرداخته وبه تعقیب آن نتیجه عموم

 بحث قرار میدهم.

حقیق الت تحقیق،اهداف تتحقیق،سوا روش تحقیق، پیشینه به مرتبط موضوعات تحقیق این اول فصل در

 که وضوعم این به پیشینه قسمت در و شده بحث ناحیه سیزدهمو معرفی  والیت کابل،ساحه تحقیق،معرفی 

 انجام یرونیب های کشور یا و افغانستان در حال به تا فرعی موضوعات یا و موضوع به رابطه در های کار چه

 منابع و اطالعات تحقیق، ساحه چون موضوعات که تحقیق روش قسمت در و .است شده پرداخته شده

 .است گرفته بررسی به را آمده بدست اطالعات تحلیل روش چنان هم و اطالعات

در فصل دوم این تحقیق در رابطه به عمومیات وتعاریف آتشسوزی، خصوصیات آتشسوزی،انواع 

صحبت نیز آتشسوزیآتشسوزی،عوامل آن ،عوامل انسانی و طبیعی بحث شده است و در قسمت خسارات 

و در فصل اخیر این است. بحث شده  آتشسوزیشده است.و در اخیر این فصل در رابطه با راه های کنترول 

پیشنهادات و ماخذ ذکر شده است.تحقیق   

بررسی،سیستم های ضد حریق،مراکز تجارتی،ضد حریق،آتشسوزی -:کلمات کلیدی
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 فصل اول

 مقدمه1.1

 آتشسكوزیولكی در عمكل  .شكناخته شكده اسكتوانسكانی  بعنكوان یكک بكالی طبیعكی  آتشسكوزیبدون شكک 

 .در جهان محسوب می شود آفت هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی مهیب ترین

ثككرات نككاگوار کككه وقككوع آن در اکثككر اوقككات ابككوده  از اثككر بككی احتیككاطیهككا  آتككش سككوزیدرافغانسككتان اکثككرا 

قككا  نداشككته کككه ایككن خككود ضككایعات و تلفككات جككانی و مككالی را در  تككاجرانبككاالی جامعككه بخصككوص روی 

 باال میبرد.مختلف کشور 

ر دتككش سككوزی تككاب آوری سككاختمان هككای تجككارتی در برابككر آبررسككی باتوجككه بككه موضككوع انتخككاب شككده )

نكه در ایكن زمی شهر کابل( مشكکالت فراوانكی فكرا راه ایكن تحقیكق وجكود دارد کكه متاسكفانه تكاهنوز۱۳ناحیه 

 هككیچ گونككه تحقیككق صككورت نگرفتككه اسككت و در ایككن تحقیككق میخككواهم تاحككدی عوامككل وقككوع آتككش سككوزی

قككوع را شناسككایی وراهکارهككای را جهككت مككدیریت وکككاهش وی سككاختمانهای تجككارتوعوامككل آسككیب پككذیری 

 .آتش سوزی ارایه بدارم 

ات کكه سكبب تخریبكهكای مكدهش و تشكدید خسكارات آن  آتكش سكوزیدر رابطه بكه وقكوع که عوامل متعدد 

ه کككدر منككاطق مرکككزی از جملككه مرکزبهسككود  خصوصككاًبیشككتر زمككین هككای زراعتككی میشككود وجككود دارد، 

ر دزمككین هككای زراعتككی شككان کككه اکثككرا وبككه همككین کوهسككتانی بككودنش بیشككتر  بیشككتر کوهسككتانی بككوده

بیشككتر سككبب کككه متضككرر میشككود وهمچنككان عوامككل دیگككری نزدیككک سككاحات آسككیب پككذیر موقعیككت دارد 

اهی همانككا تخریبككات منككابع طبیعككی و پوشككش گیككخسككارات زمككین هككا زراعتككی و جوامككع روسككتایی میشككود 

ر یر بتككه هككای نبككاتی کككه از جملككت اسككتحکامات طبیعككی بشككمابخصككوص قطككع بككی رحمانككه جككنگالت و سككا

 میروند می باشد.

اشكخاص  همچنان تصرف غیكر مجكاز بسكتر و حكریم دریكا هكا و اشكغال مجكرای طبیعكی آن از جانكب افكراد و

ماننكد  که منجر به کاهش ظرفیت عبكوری دریكا گردیكده و بكه همكین گونكه احكداث سكاختمان هكای تقكاطعی

ارات ی دریكا هكا بكا ظرفیكت عبكوری نامناسكب از جملكت عوامكل دیگكری تشكدید خسكپل ها و سكرک هكا بكرو

  ها در کشور به حساب می آیند. آتش سوزی

ار ات زیكان بكکمبود ذیربنا هكای آبكی از جملكه ذخكایر آبكی کكه یکكی از اهكداف آن کكاهش اثكراز همه مهم تر

 م.که متاسفانه در کشور ما ) افغانستان( نداریها می باشد  آتش سوزی
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سككبب  شككایان ذکككر اسككت کككه تغییككرات اقلككیم جهككانی نیككز اثككرات منفككی خككود را در کشككور بجككا گذاشككته و

ف و هكای مكدهش و ناگهكانی از اثكر بلنكد رفكتن درجكه حكرارت ، ذوب شكدن سكریع بكر آتكش سكوزیتسریع 

 نابه هنگام در کشور گردیده است. ده گی هایبارانیخ و 

 1.2 طرح مسله             
ارد همككه سككاله خسككارات جبككران ناپككذیری را بككر مككردم مككا و یآتككش سككوزحككوادث طبیعككی و در رانس آن 

بكیش  ت مكردم شكده، آسكیب پكذیری مكردم را بكیش ازبب از میكان رفكتن جكان، مكال و معیشك. که سكمیکند

یدهكد. متحكت تكاثیر قكرار وقوع ایكن حكوادث بخشكی از فضكای حیكاتی و محكیط زیسكت را  .افزایش می دهد

 ات تكرمیم ونگذاری بكرای انجكام اقكدامات فكوری اضكطراری، امكداد و کمكک رسكانی، اجكرای عملیكالچند پهر 

دازه بكه همكان انك ارزیكابی خسكارات وارده نیكزکكه بازسازی و غیره فعالیت ها ، حكایز اهمیكت و اولویكت اسكت. 

 .حایز اهمیت است

 ابكلکشكهر ۱۳ناحیكه در   سكوزی آتكشاین تحقیق که در مكورد ارزیكابی آسكیب پكذیری اقتصكادی ومحیطكی 

 آتكش سكوزی بررسكی تكاب آوری سكاختمانهای تجكارتی دربرابكرانجام یافتكه، اهمیكت خكود را اوال در قسكمت 

 آتككش سككوزیدارد کككه معلككوم شككود، سككطح آسككیب پككذیری اقتصككادی ومحیطككی  شككهر کابككل13ناحیككه در

 سككوزی آتككشتككا چككی انككدازه اسككت، ثانیككا میتككوانیم راه کارهككای را جهككت مككدیریت  شككهر کابككل13ناحیككه در

ارد را ارایككه بككدارم وهمچنككان میتككوانیم مككو آتككش سككوزیوکككاهش سككطح آسككیب پككذیری اقتصككادی ومحیطككی 

 ذیل را در قسمت تحقیق وارزیابی خود در نظر بیگریم.

  آتش سوزیساحات آسیب پذیر اقتصادی ومحیطی ازبررسی  

 آتش سوزیروش مدیریت قش مردم در بررسی ن 

  آتش سوزیباالبردن سطح آگاهی مردم در قسمت خطرات ومدیریت 
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 اهمیت تحقیق1.3

زی در ناحیه انجام داده ام از چندین لحاظ قابل اهمیت است اوالً قبال در رابطه به آتشسو منتحقیقی را که 

این تحقیق  تحقیقی انجام نشده است بناءً مردم این ناحیه می تواند برای آماده گی در مقابل آتشسوزی از13

را محار  ده و چگونه آنچگونه مردم از آتشسوزی صدمه دیاستفاده کنند بخاطری که تحقیقات نشان داده است 

فرینس این میتواند برای محصلین سال های بعد که تحقیق انجام میدهند بحیث یک ری نموده اند.و همچنان

وهمچنان . مشخص خواهد شد ناحیهدر این  آنشسوزیآسیب پذیر از نظر  مراکز تحقیق استفاده شود.در اخیر این

 پیدا نموده و آتشسوزی را کاهش دهند.مالکین این مراکز میتواند راه های جلوگیری را 

 اهداف تحقیق1.4

ی تاب آوری بررس) هر تحقیقی نیاز به اهداف واضع و روشن دارد که جهت تحقیق و بررسی موضوع انتخاب شده

.( اهداف ذیل را متوقعه میباشدشهرکابل 13 هیناح ساختمانهای تجارتی در برابرآتشسوزی  

 هدف اصلی: .1

 .شهر کابل ۱۳ساختمانهای تجارتی دربرابر آتش سوزی در ناحیه دانستن تاب آوری 

 اهداف فرعی: .2

  شهر کابل. 13دانستن تعداد مراکز تجارتی در ناحیه 

 دانستن وضعیت دکاکین در رابطه به آتشسوزی. 

 سواالت تحقیق 1.5

 . سوال اصلی تحقیق   1 

 سوزی تاب آور استند؟ شهر کابل چی اندازه در برابر آتش ۱۳ساختمانهای تجارتی ناحیه 

 سواالت فرعی تحقیق .2

 تا به چی اندازه ساختمان های تجارتی در این ناحیه متضرر شده اند؟ .1

 آتش سوزی تا چی حد به ساختمان های تجارتی میتواند صدمه برساند؟ .2
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 فصل دوم

 پیشینه تحقیق2.1 

در طككول سككال هككای متمككادی در نقككا  مختلككف جهككان صككورت گرفتككه  آتككش سككوزیارزیككابی تككاثیرات 

 پیشکش شده است. آتش سوزیوهمچنان راهکار های جهت مدیرت 

های کكه آتكش گرفتكه در نزدیکكی ارگ ریاسكت جمهكوری، وزارت مالیكه، محكل سكابق وزارت عدلیككه فروشكگاه

تكش گرفتكه رگ در مرکكز شكهر آپلكیس کابكل گفتكه اسكت کكه یكک فروشكگاه بكز .و افغانستان بانک قرار دارد

سكوزی در جكاده نكادر پشكتون، ناحیكه دوم شكهر بكه هكای امنیتكی آتشو گسترش یافته اسكت. بكه گفتكه مقام

 .صبح( ادامه داشت ۶شام تا  ۶ساعت ) ۱۲مدت 

سكی گفكت کكه ایكن بیهكای تجكارت و صكنایع افغانسكتان بكه بیآذرخش حافظی، مسوول روابط خكارجی اتاق

 .ها ضرر رسانده استمیلیون دالر به صاحبان مغازه هاسوزی دهآتش

سككوزی حریككق شككده اسككت. فروشككگاه هككا مغككازه در ایككن آتشگوینككد پككنج فروشككگاه بككا دههككا میمالکككان مغازه

 .هاستای این مارکتخیرخواه، اتفاق، زرنگار، کابل و صدیق عمر از جمله

ه هسككتند و انبككاری شككماری زیككادی از فروشككی عمككدهككای اطككراف آن محككل عمدهایككن فروشككگاه و مغازه

مغكازه داران در والیكات مجكاور  شكود کكه بخكش عمكده نیكازها هم در همین محكل قكرار دارد. گفتكه میمغازه

  .شودها تامین میکابل هم از همین فروشگاه

شككویی، کككولر و وسككایل خككانگی بككه فككروش لككوازم برقككی، کككام یوتر، یخچككال، ماشككین لباس در ایككن فروشككگاه

 .رسدمی

فروشككی عمككده هسككتند و انبككاری شككماری زیككادی از هككای اطككراف آن محككل عمدههككا و مغازهایككن فروشككگاه

 ها هم در همین محل قرار دارد مغازه

وگیری از مت چنككدین سككاله دارنككد و تككدابیر ایمنككی بككه خصككوص بككرای جلككاها قككدبیشككتر ایككن فروشككگاه

 تها صورت نگرفته اسسوزی در آنآتش
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گرفتككه در نزدیکككی ارگ ریاسككت جمهككوری، وزارت مالیككه، محككل سككابق وزارت  رگككی کككه آتككشفروشككگاه بز

 .ترین مناطق شهر کابل استاین محل از مزدحم .عدلیه و افغانستان بانک قرار دارد

داران محكل را تكرک کكرده بودنكد و بكه کسكی سكوزی، بسكیاری مغكازهگفته شده اسكت کكه هنگكام بكروز آتش

 .سوزی هنوز روشن نیستلت آتشآسیبی نرسیده است. ع

داران یككک امككر معمككول در هككا بككه دلیككل تككدابیر ضككعیف ایمنككی و بككی احتیككاطی مغككازهگككرفتن مغازه آتككش

 .آوردافغانستان است و هر سال خسارات هنگفتی را به بار می

 
 

 دکكان  در سكاحه ناحیكه اول شكهر کابكل دههكادر دهم ماه عقرب سكالروان آتكش سكوزی در مرکكز خیرخكواه 

رد.در کنكار ایكن آو بكار بكه مكالی هنگفكت خسكارات و سكوخت اتكش در آن همجكوار هكای مرکكز و مرکز دراین

 تلفكات ٬ مكالی اراتخسكا کنكار در کكه بكود نیكز  سكوزی آتكش دیگكر وقایع٬ شاهد کابل روان درسال٬دو واقعه 

 ی همكه چیكز شكان را از دسكتمكیالد کكه در واقعكه اخیكر آتكش سكوزدکانكداران مرکكز .آورد بكار به نیز انیج

( تصویر از یک آتشسوزی2-1شکل)  
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آنهكا ادعكا دارنكد کكه آتكش حكوالی سكاعت شكش . داده اند حرف هكایی دارنكد کكه قابكل مکكث و دقكت اسكت

 .صبح شعله ور شد

سكوزی گسكترده در یكک مارکیكت تجكارتی در صدها تن از دکانكداران در شكهر کابكل بكا پیامكدهای یكک آتش

 .گریبان اند. صدها دکان وسایل برقی در این آتش سوزی طعمه حریق شدندمرکز شهر دست و 

 

 

 

 

 

کابكل در جریككان سكال روان خورشككیدی چنككد واقعكه جككدی آتكش سككوزی را در محككالت تجكاری شككاهد بككوده 

کكه تلفككات انسككانی و خسكارات هنگفككت مككالی را در پككی داشكته اسككت. آخككرین مككورد از ایكن گونككه وقككایع بككه 

(مسؤین اطفایه در حال نجات مردم2-2شکل)  

(مردم در حال بررسی دوکانها2-3شکل)  
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آتش گرفتن سكرای فكیم محمكد ناصكری در منكدوی کابكل برمیگكردد کكه پنجصكد و هفتكاد دوکكان در ایكن 

 سوزی سوخت و خسارات عظیم مالی را به بار آورد. آتش

رای سكواقعه آتش سوزی در این سرای از چنكد لحكاظ قابكل مکكث اسكت اول ایكن کكه علكت آتكش سكوزی در 

متكذکره  فیم محمد ناصری شارتی بكرق وانمكود گردیكده درحالیکكه دوکانكداران سكرای میگوینكد کكه سكرای

 ازطریق شب فاقد انرژی برق است.

د کكه آتكش سكوزی حكوالی سكاعت یكک ، شكنبه شكب رر داد مگكر پكولیس اطفائیكه باگذشكت حكدودوم این 

 چهل و هشت ساعت موفق به مهار کردن آتش شد.

تكه شكده بكرای خریكد وفكروش امتعكه تجكارتی در نظرگرف فقكط کكه تجكارتی سكرای یكک از چرا که این سوم 

مكد ناصكری دوکانكداران سكرای فكیم مح به عنوان گدام نیز اسكتفاده شكده اسكت و مسكایل دیگكر، شكماری از

بكه گونكه  میگویند که شارتی برق را بكه عنكوان عامكل آتكش سكوزی قبكول ندارنكد بكل میخواهنكد ایكن قضكیه

ناحیككه آن تككاهنوز در تككاثیراتو آتككش سككوزیدر ارتبككا  بككه  یككی دقیككق بررسككی شككود تككا علككت معلككوم گككردد

 کدام بررسی وارزیابی صورت نگرفته است.  شهر کابل13

ناحیككه در آتككش سككوزی بررسككی تككاب آوری سككاختمانهای تجككارتی دربرابككردر ایككن تحقیككق میخككواهم بككا 

وبا ارایه نحكو مكدیریت وراهکكار هكای آن اولكین کسكی باشكم کكه در ایكن زمینكه تحقیكق کكرده  شهر کابل13

 باشم.
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 (تعاریف و عمومیات)2.2
 آتش سوزی:

ت معكدن را اتفكاق افتكاده و بكر اثكر آن گكارگران و تاسیسكاعبارت از حكوادثی اسكت کكه هكر آن ممکكن اسكت 

 ات نسكبتاًدر چند ساعت بر باد دهكد آمارهكائی کكه در جهكان انتشكار مكی یابكد معكرف خسكارت عظكیم و تلفك

 زیاد ناشی از آتش سوزی هاست.

 وتكاه،ک زمكانی در توانكدمی کكه اسكت بالیكایی تكرین قكدیمی از یکكی حریكق یكا سكوزییا به عباره دیگر آتش 

  . اندازد خطر به را افراد سالمتی و دارایی

 سككالمتی و دارایككی ،کوتككاه زمككانی در میتوانككد کككه اسككت بالیككایی ترینقككدیمی از یکككی حریككق یككا سككوزیآتش

 . اندازد خطر به را افراد

 ارجخكك کنتككرل از و ناخواسككته آتشككی بنككا بككه تعریككف حریككق عبارتسككت از سككوختن شككدید مككواد سككوختنی یككا

 .است توام زیاد نور و حرارت و دود با "معموال که شده

دانشمندانی از آمریکا، آلمكان، آفریقكای جنكوبی در پكژوهش جدیكد خكود دریافتكه انكد کكه انسكان هكای اولیكه 

از یككک میلیككون سككال پككیش از آتككش اسككتفاده مككی کككرده اند.تسككلط بككر آتككش یکككی از نقككا  عطككف زنككدگی 

غكذا و حفاظكت صكورت گرفكت. پخكت غكذا باعكث شكد تكا  انسان بود. سكاخت آتكش بكه منظكور گرمكا، پخكت

هضم و جویدن غذاها ساده تكر شكده و مقكدار انكرژی قابكل دریافكت از مكواد غكذایی افكزایش بیابكد کكه همكین 

باعث می شد تا وقتی که انسكان بكرای پیكدا کكردن و بكه دسكت آوردن غكذا صكرف کنكد کمتكر بشكود. تعیكین 

ه ای نیست.شكواهدی از بكر پكا شكدن آتكش در بكیش از یكک تكا زمان دقیق تسكلط انسكان بكر آتكش کكار سكاد

هككزار سككال پككیش در اسككرائیل  ۸۰۰تككا  ۷۰۰یككک و نككیم میلیككون سككال پككیش در آفریقككای جنككوبی و حككدود 

محصكول صكاعقه باشكند.به ایكن ن ایكن منكاطق ممکكن اسكت ایكن آتكش هاوجود دارد اما با توجه به روباز بكود

آمكدن آتكش شكده و انسكان تكا قبكل از خكاموش شكدن آن آتكش بكه طریق که زمانی صكاعقه ای باعكث پدیكد 

وسیله ی یک تکكه چكوب یكا بكرگ هكای خشكک ایكن آتكش را بكه جكای دیگكر انتقكال داده انكد و بكه همكین 
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بقایككای آتشكی کككه حكدود یككک میلیككون  ۲۰۱۲طریكق نگذاشككته انكد کككه ایككن آتكش خككاموش شكود. در سككال 

در غكار وانكدرورک در آفریقكای جنكوبی توسكط گونكه ای سال پیش افروخته شكده بكود پیكدا شكد. ایكن آتكش 

آتكش،  ود یكک نظكام پخكت و پكز غكذا کكه شكاملاز انسان ها ساخته شكده بكود. امكا نخسكتین مكدارک از وجك

هككزار سككال قبككل برمككی گردد.چگككونگی روشككن کككردن آتككش توسككط  ۴۰۰آتشككدان و اجككاق شككود بككه حككدود 

سكوزان را از دسكت ندهنكد تكالش کردنكد کكه خودشكان انسكان هكا بكرای اینکكه ایكن شكعله  انسان های اولیكه

بتوانند آتشی روشن کنند. تا این کكه بكه صكورت اتفكاقی فهمیدنكد کكه از سكابیدن یكک چكوب بكه روی چكوب  

دیگر و با درست شدن گرما، آتش به وجود مكی آیكد و یكا اینکكه بكا پیكدا کكردن سكنگ هكایی خكاص )سكنگ 

ع سكنگ هكا جرقكه تولیكد کننكد و بكه وسكیله بكرگ هكای خشكک چخمار( توانستند با به هم کوبیدن ایكن نكو

 شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان آتش درست کنند.

     پیداکردن غذا توسط انسان هایی اولیه :                                                     

ه مككی درختككان و تخككم پرنككدگان اسككتفادانسككان هككا قبككل از کشككف آتككش از ریشككه و بككرگ هككا و میككوه هككای 

 بكرای گكرم کردند امكا بعكد از پیكدا کكردن آتكش از غكذاهای گوشكتی هكم اسكتفاده کردند.انسكان هكا از آتكش

 کككردن خككود، روشككنایی و پخككت گوشككت و پككس از مككدتی نیككز بككرای سككاختن ظككروف سككفالی )گلككی( از آن

 استفاده کردند.

 تعریف مراحل احتراق در آتش نشانی:

حتراق یا چگونگی سوختن یک ماده همیشه یکسان و یک شکل نیست. سوخت های مختلف نیز هر یک مراحل ا

با مشخصات خاص بر توسعه حریق اثر می کنند اما وضع درجه حرارت نسبت به زمان همواره به این شکل است 

هایی غالبا تا حدودی که از نقطه اشتعال آغاز می شود، به تدریج تحت شرایطی باال می رود، با رسیدن به حد ن

ثابت می ماند و پس از کم شدن مقدار سوخت، سیر نزولی را طی می کند. مهم اینجاست که باال رفتن درجه 

 حرارت به مقدار سوخت بستگی ندارد و تابع شرایط فیزیکی و شیمیایی آن است.

موثر مبارزه با حریق  مرحله ای که آتش رشد می یابد مقطعی حساس است و از لحاظ به کار گیری اقدامات
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اهمیت اساسی دارد. باید بتوان خیلی زود از وجود آتش مطلع شد تا زمان مورد نیاز برای فرار اشخاص و فعالیت 

 مجهز حریق اعالم تجهیزات ماموران آتش نشانی هدر نرود. برای این موضوع حتما باید ساختمان و یا کارخانه به

 .باشد شده

 مراحل مختلف احتراق:

 .است کرده بروز آتش لحظه این در ، اشتعال اولیه:1له مرح

ه تا چند ساعت ممکن است متفاوت باشد در اوایل این مرحله دقیق چند از مرحله این ، رشد آتش:2مرحله 

 معموال سوخت کن می سوزد و تولید دود و گاز می کند.

 افزایش سریعا حرارت درجه و کرده سرایت سوختنی مواد اغلب به آتش مرحله این در ، پیشروی شعله:3مرحله 

 .یابد می

 ده و مواد سوختنی به راحتی در حال احتراق هستند.رسی خود شدت حداکثر به آتش ، اوج احتراق:4مرحله 

 .یابد می کاهش کم کم آتش حجم باشد می رفتن بین از حال در و یافته کاهش سوخت ، پس نشینی:5مرحله 

 .است گسیختن هم از حال در احتراق خودکار های واکنش زنجیره کردن: ، نیمه سوختن و دود6مرحله 

 ظه آتش خاموش شده است.لح این در ، خاموشی:7مرحله 

 :تعریف سرعت سوختن در آتش نشانی

، از بككرهم % انككرژی مصككرفی جهككان از راه احتككراق فككراهم مككی شككود. پدیككده هككای احتككراق90امككروزه بككیش از 

 کككیکنشككی احتراقككی دو سككازنده دارد یفیزیکككی ناشككی مككی شككوند. هككر واکككنش فرآینككدهای شككیمیایی و 

شكده  سوخت و دیگری اکسكنده نكام دارد. مولکكول هكای سكوخت در اثكر تشعشكعات انكرژی حرارتكی شکسكته

صكورت  و با اکسیژن ترکیب می گردنكد. تشكکیل مولکكول هكای جدیكد کكوچکتر باعكث آزاد شكدن انكرژی بكه

هایكت نی، خكود انكرژی اولیكه شکسكت مولکكول هكای بعكدی سكوخت و در نور و گرما می شكود کكه ایكن انكرژ

 ادامه آتش سوزی می گردد.
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 سوختن سه نوع می باشد:

 هبك گكازی حالكت در آمیختكه پكیش اکسكیژن و سكوختی مكواد آن در کكه ای بسكته ظكرف در سوختن آرام:

 واکككنش رد شككده آزاد گرمككای. نككرود بككاالتر معینككی انككدازه از سیسككتم دمككای چككه چنككان. شككوند گككرم آرامككی

ی تن فقككط بككراسككوخ نككوع ایككن. برسككد پایككان بككه تككا رود مككی هككدر ظككرف هككای دیككواره راه از شككیمیایی

 شیمیدانان جالب است.

 شكدن آزاد و هكا واکكنش سكرعت معینكی، بحرانكی حكد یكک از دمكا گذشكتن بكا سوختن سرعت متوسـط:

 ارتحككر و نككور محككیط در لككذا. شككود مككی بیشككتر گرمككا رفككتن هككدر سككرعت از شككیمیایی، واکككنش در انككرژی

 .داشت خواهیم

ر بكا ل هكای سكوخت کكه بكه صكورت گكازی یكا بخكامولکكو ثانیكه، از کسكری در اگكر سوختن با سرعت تند:

د نككور، حككرارت و تككراک نمایكك اکسككیژن مخلككو  شككده انككد بككه صككورت یکنواخككت واکككنش دهنككد کككه ایجككاد

 بككی شككعله( -احتككراق گویند.سككوختن )بككا شككعلهگوینككد. ایككن نككوع انفجككار را انفجككار ناشككی از انفجار

اکكنش بكه سوختن اکثر مكواد یكک واکكنش اکسیداسكیون حكرارت زا )اگزوترمیكک( بكوده و انكرژی حاصكل از و

شكد. اگكر صورت گرما آزاد شكده کكه شكامل ترکیبكات تشعشكع کننكده و هكدایت کننكده )گازهكای دا ( مكی با

اشكت و بكه دمرئكی قكرار داشكته باشكد، شكعله خكواهیم  انرژی آزاد شده از ترکیبات تشعشكع کننكده در طیكف

 نككینش اکسیداسكیون سكریع باشكد و همچبیكان دیگكر عمكل احتكراق وقتكی بكا شكعله همكراه اسكت کكه واکكن

 خكواهیمو در غیكر ایكن صكورت شكعله ن عنصری که با اکسیژن ترکیب مكی شكود بكه بخكار تبكدیل شكده باشكد

تلقككی گككردد و  (cold Flameان شككعله سككرد )داشككت.همچنین پدیككده درخشككندگی ممکككن اسككت بككه عنككو

کكر کكرد و این عمل در حرارت های پایین صكورت مكی پزیكرد. مثكال اکسیداسكیون فسكفر زرد را مكی تكوان ذ

 رتكوافکنیپل اشكتعال صكورت نگرفتكه، بلکكه همچنین اگر کمی اتكر را بكر روی صكفحه آهنكی دا  بریكزیم عمك

 سبز رنگ در اتاق مشهود خواهد بود.
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 :راق کامل و ناقصتعریف احت

د احتككراق کامككل هنگككامی اسككت کككه تمككام عناصككر موجككود در سككوخت بككا بككاالترین حككد اکسیداسككیون خككو

ه شككوند برسككند ولككی اگككر مقككداری از مككواد قابككل اکسككید شككدن در سككوخت بككاقی بمانككد یككا همككراه دود بككرد

 احتكككراق نكككاقص صكككورت گرفتكككه اسكككت و در ایكككن حالكككت مقكككداری انكككرژی تلكككف شكككده اسكككت.

 صكككورتی کكككه بخكككواهیم احتكككراق کامكككل صكككورت پكككذیرد شكككرایط زیكككر بایكككد فكككراهم باشكككد:در 

د بكیش اکسیژن به مقدار کافی جهكت سكوختن فكراهم باشكد. بكرای سكوختن کامكل بایكد مقكدار هكوای موجكو

 گی بكه نكوعاز هوای الزم تئوری باشد و این مقكدار اضكافی بكرای سكوخت هكای مختلكف متفكاوت بكوده و بسكت

بكرای  درصكد، 50تكا  40وخت دارد. جهكت سكوخت هكای جامكد مقكدار هكوای اضكافی الزم و جنس و ابعاد س

 درصككد اسككت.ماده قابككل س 5درصككد و بككرای سككوخت هككای گككازی صككفر تككا  15تككا  8سككوخت هككای مككایع 

وند و بكه وخت باید به خوبی بكا اکسكیژن مخلكو  گكردد. گازهكا و بخكارات بكا هكوا بكه خكوبی مخلكو  مكی شك

منفجر د تمككام مخلككو  مشككتعل یككارا بككه گككاز و هككوا نزدیككک کنككیم احتمككال دار همككین علككت اگككر شككعله ای

مال آن هكا کكا گردد.مایعات به آسانی گازهكا نمكی سكوزند محتكرق نمكی شكوند، زیكرا هكوا نمكی توانكد در ذرات

ازهكا بكه گو ماننكد  نفوذ نماید، ولی اگر مایع را در اثر فشار بكه صكورت پكودر در آوریكم، بكا هكوا مخلكو  شكده

بی مككی سوزد.اجسككام جامككد فقككط در حككالتی بككه سككهولت مككی سككوزند کككه بككه صككورت قطعككات کوچككک خككو

ودر در باشند، یعنی سكطح هكای آن هكا بكا اکسكیژن هكوا بیشكتر باشكد و اگكر سكوخت جامكد را بكه صكورت پك

نیم یكا آورده و با فشكار در هكوا پخكش کنكیم احتكراق بكه راحتكی انجكام مكی شكود، چنكان چكه شكمش آلكومی

 بكل اشكتعالر فلزات به راحتی آتكش نمكی گیرنكد، در صكورتی کكه پكودر ایكن فلكزات بكه راحتكی قاروی و دیگ

 می باشد. انفجار سیلوهای گندم نمونه ای از این موارد است.
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 چند تعریف دیگر:

ــار ــار بر فشااار اعمااال شااده بااه وساایله بخااارات مولکااول هااای جاادا شااده از سااط  مااای  یااا جامااد در نقطااه تعااادل  فشااار  :فش

 بخار نامیده می شود.

ــی: ــای بحران ه بااهااا بااا فشااار باارای هاار گاااز یااا بخااار دمااایی وجااود دارد کااه باااالتر از آن یااک گاااز یااا بخااار را نماای تااوان تن دم

ماای توانااد مااای  تباادیل نمااود. باااالتر از دمااای بحراناای  حرکاات مولکااول هااا بااه قاادری شاادید اساات کااه نیااروی هااای بااین مولکااولی ن

 د.مولکول را مای  نگهدار

 .فشار الزم جهت مایع نمودن گاز یا بخار در درجه حرارت بحرانی را گویند فشار بحرانی:

 دمایی است که فشار بخار برابر فشار جو گردد. نقطه جوش:

نككار یکككدیگر قككرار بگیرنككد هككر گككاه سككه ضككلع مككواد سككوختنی ، اکسككیژن و گرمككا در ک:مثلثثآ آتثثش

درصاااد اسااات  21ط طبیعااای اكسااایژن موجاااود در هاااوا در شااارایمیااازان  اكسفففی:ن : -الففففوجود مكككی آیكككد.مثلثآتشكككبه

 می شود.درصد برسد آتش خاموش 15ن به زیر میزان آاگر

 ند مكاده سكوختنی تلقكی مكی شكوند ایكنتمام موادی که قابلیكت سكوختن داشكته باشكمواد سوختنی : -ب 

 وجككود حككرارت الزامككیشككروع آتككش سككوزی ج: حرارتبككرای  مككواد مككی تواننككد مككایع ، جامككد و یككا گككاز باشككند.

 است.

 

 

 

 

سرعت سوختن و گسكترش شكعله در مكواد مختلكف متفكاوت اسكت. بطكور کلكی انكواع مكواد سكوختنی و قابكل 

     اشتعال که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستید عبارتنداز

    پارچه،الستیک چوب، مانند جامد سوختنی مواد -1 

 

 

مثلث حریق(4-2شکل)  
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    ها الکل نفتی، های فراورده مانند مایع سوختنی مواد -2 

 ... و لیناسككت متككان، بوتككان، مثككل اشككتعال قابككل گازهككای انككواع ماننككد گككازی سككوختنی مككواد -3   

ت ایكن دو تفكاوت انفجكار و احتكراق ناشكی از انكرژی حاصكله نیسكت بلکكه تفكاو تفاوت انفجـار و آتـش: 

 در سرعت آزاد شدن انرژی است .

 گیری آتش سوزی: عوامل موثر در شکل
ذف شود حسه عامل در آتش سوزی نقش کلیدی دارند. اگر در یک آتش سوزی تنها یکی از این سه عامل 

یباشد. با توجه مآتش سوزی ادامه نمی یابد. این سه عامل مهم عبارتند از حرارت، ماده سوختنی و اکسیجن 

و آن عکس  ک ضلع مهم دیگری هم گرفتهبه شرایط تغییر یافته زیستی در سالهای اخیر این مثلث آتش ی

 العمل های کیمیایی در یک حریق است.

علل آتش سوزی:    
ز نظر منشاء آنها به صورت امهمترین موضوع در آتش سوزی دانستن علت بروز آن می باشد. حریق های جنگل 

 زیر طبقه بندی می شوند.

 حریق های غیر عمده:

 حریق های طبیعی: حریق های عمدی: 
 حریق های عمدی:

اشتن کمبود سطح زمین های زراعتی که باعث محدود شدن میزان درآمد کشاورزان می شود و همچنین ند

دی به سطح زمین د که هر ساله با آتش زدن و نابومرتع جهت تعلیف دام روستاییان جنگل نشین را وارد می ساز

عرضه آن می  های کشاورزی و مراتع خود بیافزایند و یا در اثر تنگ کردن جنگل ها که باعث رویش گیاه در

 شود عمل چرای دام را در جنگل بهتر و آسانتر سازند.
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  حریق های غیر عمده:

1- چوپانان، شکارچیان و چوب برهایی که در عمق جنگل برای گرم کردن خود و طبخ غذا مبادرت به روشن 

نمودن آتش می کنند گاهی در اثر بی مباالتی پس از اتمام کار آن را خاموش نمی کنند و در نتیجه ایجاد آتش 

می نمایند.سوزی   

ات معتادان به دخانیات ته سیگار و یا کبریت خاموش نشده را به زمین انداخته موجب بروز گاهی از اوق -2

 حریق می شوند .

رج شده از کوره های زغال، و بی توجهی زغال گیران نیز می تواند باعث آتش سوزی گردد.شعله های خا -3  

نگل می تواند باعث آتش سوزی جنگل شود.زدن بقایای محصول در مزارع مجاور ج آتش -4  

با  ز لوکوتیوهای راه آهن که از وسط جنگل عبور می نماید یا از سایر وسایل نقلیه موتوری واپریدن جرقه  -5

 دودکش کارخانجات مجاور جنگل، می تواند سبب آتش سوزی در جنگل شود.

  حریق های طبیعی:
انفعاالت کیمیایی مواد آلی زمین.آتش سوزی در اثر تخمیر و فعل و  ایجاد -1  

اهی از اوقات در اثر صاعقه در جنگل تولید آتش سوزی میشود.گ -2  

3- فوران کوه های آتشفشان: در چند سال قبل فوران کوه آتشفشان در کنیا واقع در آفریقای شرقی باعث حریق 

 شدیدی در جنگل گردید.

ورشید به قطعات ته بطری و شیشه می تواند مانند عدسی ) ذره بین ( حرارت خورشید را بر ختابیدن نور  -4

 روی گیاهان و برگ های خشک مجاور متمرکز و تولید آتش سوزی نماید.

 :شامل آتش آورنده بوجود عوامل. 1.1 

 وجود می آید.بقابل اشتعال، حرارت و اکسیجن )هوا( که از تشکیل این عوامل مثلثی به نام مثلث آتش  مواد
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 . گازها:1.2

 بطورکلی طبقه گازها آتش هائی هستند که از سوختن گازها بوجود می آیند مانند متان.

 . طبقه بندي انواع آتش ها:1.3

  

  

 

 

 

حریقانواع   
 

 

 

 
c 

 از پس که هائی آتش 

 می باقی خاکستر سوختن

 .کاغذ ، چوب مثل گذارند

آتش سوزیهای ناشی 

 از برق.

آتش هائی که پس از 

سوختن خاکستر باقی نمی 

 گذارند مثل گاز و نفت.

آتش هائی که از سوختن فلزات 

قابل اشتعال مانند سودیم، 

پوتاشیم و مگنیزیم و غیره بوجود 

  می آیند.

 آتشگیری گاز 

 

 آتش گیری منازل 

 

 آتش گیری مواد نفتی 

 

 

 

 

آتش گیری ذغال 

 سنگ

طبقه بندی انواع آتش ها (5-2شکل)  

(انواع حریق6-2شکل)  
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 علت آتش سوزی در جنگل ها:
دون اینکه آتش سوزی در جنگل بخاطر موقعیت مناطق جنگلی که اغلب محیطی باز می باشد، بصورت آزاد و ب

تش سوزی ادامه به هر طرف پیشرفت کرده و در جهت های مختلف آبا مانعی برخورد کند انتشار پیدا می کند و 

 پیدا می کند.

 ها: پاییز؛ فصل حریق جنگل
آید، ولی وقتی آتشی در دل های خشک و وزش باد به خودی خود خطری برای جنگل به حساب نمیبرگ

های خشک و وزش باد برگگاه همان موش کنیم، آنرود که آن را کامال خاکنیم و یادمان میجنگل روشن می

 میتواند جنگل را به تلی از خاکستر و دود تبدیل کند.

ل برای به همین دلیل است که به گفته کارشناسان حفاظت محیط زیست، پاییز را باید خطرناک ترین فص

ای هبرای جنگل بیشترین حجم تلفات زیست محیطی راجنگل های کشور به حساب آورد؛ فصلی که همواره 

 .به بار می آوردسرسبز 

 بیمه آتش سوزی: 
نوید داد و  آتش موهبتی است الهی که کشف آن کام انسان را شیرین نموده و آینده ای روشن و پیشرفته را

به عنوان  دریچه ای به سوی زندگی بهتر را در برابر بشر گشود. سرکشی همین آتش و دیگر بالیای طبیعی

را به نابودی  مش و مانع آسایش بوده، جان و مال و دست رنج زندگیهمراهان قدیمی انسان ، همواره مخل آرا

و شدت وقوع  و گسترش فعالیت های صنعتی ، تواتر  اقتصادی روابط تکامل و اجتماع توسعه با کشانده است.

 بالقوه هدیدت یک بعنوان  حوادث آتش سوزی افزایش و اهمیت آن برای واحدهای تجاری و بنگاه های اقتصادی

ستند که حتی با اعمال ه، طوفان و ... از جمله بالیایی  ، زلزله ، انفجار ، صاعقه ، سوزی آتش .است گشته اننمای

یو، بوئین زهرا، تدابیر پیش گیرانه و مراقبت، ممکن است مانند فاجعه آتش سوزی بزرگ لندن، زلزله بزرگ توک

 رودبار، بم کرمان و .... حاصل یک عمر تالش و کوشش انسان ها را از بین ببرد. 
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 آتش سوزیرعایت نکات ایمنی قبل از وقوع 

 معابر حتی و مسکونی های مکان و تأسیسات تمام در را زا آتش وسایل از اشتعال قابل مواد دوری اصل –

 .کنید رعایت عمومی

 .کنید کنترل را حریق اطفای وسایل و کنید بینی پیش اضطراری خروج درهای ها ساختمان در –

 از ساختمان تعیین کنید. اضطراری خروج برای راه دو حداقل –

 .بیابید آنجا در را یکدیگر گریز، از بعد تا، کنید تعیین خانه از خارج در را مکانی –

 .کنید تمرین سال در بار دو حداقل را آتش از گریز و اضطراری خروج برنامه –

 .ببندید را ساختمان به گاز ورودی اصلی شیر محل، از خروج هنگام حتماً، –

بر شدن از آتش سوزی احتمالی، از آشکارگرها )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت به نصب باخ برای –

 آن در منزل دقت الزم را به عمل آورید.

 اعضای به و ببینید آموزش آن، از استفاده نحوه مورد در و باشید داشته منزل در مناسبی نشانی آتش ک سول –

 مان های بزرگ از سیستم خاموش کننده اتوماتیک استفاده کنید.ساخت در. دهید آموزش نیز خانواده

 از انباشتن مواد آتش زا، به ویژه در نزدیکی منابع حرارتی، خودداری کنید.-

 ظروف در را مواد این لزوم صورت در. کنید خودداری منزل در اشتعال قابل گازهای و مایعات نگهداری از –

 .دهید قرار ساختمان از خارج خاص

 .شوید مطمئن آنها بودن استاندارد از تا کنید کنترل دقت به را آنها اتصاالت و برقی وسایل –

 .کنید ترمیم را آنها لخت، های سیم مشاهده محم به –

 صورت در و کرد خواهید ترک را منزل سوزی آتش هنگام در چگونه که کنید تمرین و بحث هم با باره این در –

 می گیرید و یا به آتش نشانی خبر می دهید. مکک دیگران از چگونه لرزم

 مصالح نوع شامل سوزی، آتش برابر در ساختمان ایمنی تان خانواده و خود سکونت محل انتخاب و ساخت در –

 پالستیکی، مواد ها، عایق و چوب. دهید قرار توجه مورد را بنا ساختمانی اجزای و ساختمان اسکلت ساختمانی،
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قابل اشتعال هستند، فلزات، گچ و شیشه دیر اشتعال هستند و شن، خاک، سنگ و  هاآن نظیر و فایبرگالس

 آجرنسوز غیر قابل اشتعال هستند.

 .نمایید بیمه سوزی آتش برابر در را اموالتان و خانواده خانه، –

 ریزى کنید و آماده باشید )چک لیست(برنامه

رعایت نکات ایمنی شود. بادیگر موجب مرگ میسوزی یکی از حوادثی است که بیش از هر حادثه طبیعی آتش

حادثه را کاهش دهید. همراه با اعضای های مالی و جانیتوانید خسارتسوزی میقبل، حین و بعد از وقوع آتش

سوزی، انجام اقدامات الزم به شرح زیر، قبل و هنگام وقوع آتشخانواده دور هم جمع شوید و در مورد چگونگی

 با هم مشورت کنید

اقامت خود نصب های نشانگر دود( را خارج از هر اتاق خواب در جاهای دیگر محلآشکارگرهای دود )دستگاهك

 های جدید در دسترس داشته باشیدکنید و باتری

برای باخبر شدن از آتش سوزی احتمالی، از آشکارگرها )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت به نصب 

 زم را به عمل آورید.آن در منزل دقت ال

های هر دوره روی امتحان کنید. نموداری رسم کنید وبعد از انجام آزمایشك آشکارگرهای دود را ماهی یک بار

 بگذاریدآن عالمت

کافی پر شده است. از درجه نشانی به اندازهنشانی خود توجه کنید. مطمئن شوید ک سول آتشك به ک سول آتش

دستگاه خراب است آن را تعویم و یا تعمیر کنید. در کنید. اگر فشار دستگاه کم یا یا دکمه آزمایش استفاده

 نشانی آموزش ببینید و به اعضای خانواده و دوستان نیز آموزش دهیدآتشمورد نحوه استفاده از ک سول

 ببینیدا در آنجااز خانه یا محل زندگی انتخاب کنید تا، بعد از گریز از آتش، یکدیگر رمحلی امن در خارج ك

 حداقل دو بار در سال انجام دهیدك تصمیم بگیرید خانواده به هنگام تخلیه کجا بروند. تمرین گریز از آتش را
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 وزىسنکات ایمنى هنگام وقوع آتش

 حیاتی است احمالی، کامالًسوزی، برای نجات جان خود و مصدومانسرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش ك

نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا آنجا یابد، بنابراین بالفاصله آتشمیدانیم آتش خیلی سریع انتشارکه میطور همان

 توانید، اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهیدمیکه

 افراد را از ساختمان بیرون ببریدکه کنید سعی –

 دازیدب رك با رعایت جوانب احتیا  به خاموش کردن آتش

 اتاق، در لمس با ورود، از قبل باید است بسته آن در که ای گرفته آتش اتاق از مصدوم جان نجات برای –

 تا بکشید عمیق نفس چند اتاق به ورود از قبل نباشد، دا  اگر و نشوید اتاق وارد باشد دا  اگر. بسنجید را حرارت

از پهلو به در ضربه بزنید. آن را باز کنید و در همین حال صورت  خود شانه با س س. شود اکسیژن پر شما خون

خود را برگردانید. اتاق ممکن است پر از هوای سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاری رر دهد. 

مکن اگر دود کامالً متراکم باشد روی زمین سینه خیز بروید زیرا با توجه به این که هوای دا  باال می رود، م

 است الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد.

 تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانیدبه هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آن که مجهز به ماسک ك

 از دود شوید ابتدا مطمئن شوید جانتان به خطر نخواهد افتادك اگر به هر دلیل ناچار هستید وارد اتاق پر

استفاده های دیگراتاقی که در آن بسته است، در را لمس نمایید. اگر در دا  باشد از خروجیقبل از فرار از ك

 کنید

دارای پنجره است بروید و در را ببندید. س س اید فوراً به اتاقی کهك اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده

 وارد اتاق نشود و آن گاه، از طریق پنجره، تقاضای کمک کنیددود پتو یا فرش را طوری زیر در قرار دهید که

بمانید. های آتش مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است در را ببندید و در اتاقحرارت یا شعلهك اگر دود،

انی تلفن وجود دارد با اداره آتش نشتنها با استفاده از پارچه سفید از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق

 تماس بگیرید و موقعیت خود را خبر دهید
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خاموش کنید تا به های ساختمان راشوید، با حفظ خونسردی تمام تهویهزمانی که در جریان حریق واقع میك

 این ترتیب از ورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود

 نیدصورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج کك در

پالستیکی را از های دارای الیاف مصنوعی واند باید لباسو یا افرادی که در جریان حریق واقع شدهك امدادگران

 خود دور کنید

 استفاده نکنیدهای نفتی از آبسوزی سوختك در فرو نشاندن آتش

 ر خفه کنیدهای دیگپوششك ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا

 .دودسوزى و نجات مصدوم از اتاق پرنکات ایمنى بعد از وقوع آتش

 اندازیدك ابتدا مطمئن شوید برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی

 نجات را به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهیدك طناب

عالمت اب را در دست دارد برقرار کنید تا زمانی کههای قراردادی بین خود و کسی که طننشانهك روشی از

حالت کشیده نگه دارید و در دادید شما راب یرون بکشد. بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در

 بیرون بکشدهنگام خطر آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر شود و شما را

 گاز یا دودهای سمی خواهد شد.به دور دهان و بینی باعث محافظت شما در برابر تربستن دستمال  توجه:

ایمنی به سرعت به سمت در خروجی بکشید. لباس هایمصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه ك

 و یا کت خاموش کنید.سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گلیم

داخل اتاق، گاز بر اثر نیم سوز شدن اشیای ممکن است،ا زاو مراقبت کنید زیرا اگر مصدوم هشیار باشد کامالً ك

 گذارد.پراکنده شده باشد و این امر بر هوشیاری مصدوم به تدریج تأثیر میمنواکسید کربن در هوای اتاق

 برسانید.نتنفس مصدوم قطع شود بالفاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید وس س مصدوم را به بیمارستاك اگر

گرفتار شده است در پارکینگ را باز ای که ماشین یا موتور در آن روشن استاگر مصدوم در پارکینگ بستهك
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هایی شوید مگر آنکه اندازه کافی وارد شود. نباید وارد چنین محلکنید تا دود از پارکینگ خارج و هواز تازه به

 .شما را تهدید نخواهد کردمطمئن شوید خطری جان

 و آتش نشانی کیمیا

چه نوع مواد شیمیایی در ساختمككككان یک دستگاه آتش نشانی استفادهمی شوند؟ ، 

 این مككواد چگونه به خاموش شدن آتش کمک میکنند؟

آتش خاموش کن ها بسته به کاربردی که دارند ، شامل مواد شیمیایی مختلفی هستند .خاموش کننده های 

دستی که اغلب درفروشگاه های ابزاراالت عرضه می شوند وبرای استفاده در آش زخانه ها و گاراژها مورد استفاده 

م شده و به منظور ایجاد جریككانی از قرار می گیرند ، با نیتروژن یا کربن دی اکسید تحت فشار مشخص، تنظی

عامل اطفاء حریق از گسترش آتش سوزی جلوگیری می کنند. در اینجا ماده ی موثر ممکن است پودری مانند 

 معروفترین و مؤثرترین. باشد …پتاسیم هیدروژن کربنات، آب مایع ، یک عامل پیشران مانند فلوئوروکربن یا 

 می شناخته ۱۲۱۱ هالون عنوان با که است بوده فلوئوروکربن دی کلرو برومو تاکنون رفته کار به فلوئوروکربن

 .شود

تولید همه ی انواع هكككالونها متوقف شده است . زیرا  ۱۹۹۴از سال بر اساس یک توافقنامه ی بین المللی ،

هواکككككره با  اتمهای برم و کلر موجود در این مواد شیمیكایی می توانند با مهاجرت به الیه ی استراتوسفر

ایجككاد یک چرخه ی بسیار مؤثرکاتالیزی ، با الیه ی اوزون واکنش داده آن را تخریب کنند . بسیاری از آتش 

خاموش کن ها نیز برای محافظت از ساختمانها و سایر اماکن بزرگ تر مورد استفاده قرا ر می گیرند . آب 

تند زیرا ارزان و قابل اطمینان تر بوده و برای مردم پاشهای سقفی و دیواری رایجترین نوع سیستم ثابت هس

ندارند . اما خسارت های ناشی از خود آب را هم نباید نادیده گرفت ، مثالً در یک اتاق  عوارض جانبی به همراه

کام یوتر ؛ یا خككككاموش کردن مخزن سوخت ؛ یا در جایی که فضای قابل توجهی ندارد و نگهداری مقادیر زیاد 

کرد.دراین حاالت ، درترکیب آب امکان پذیر نیست ) مثالً در هواپیما(، نباید از آب برای اطفاء حریق استفاده 
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شیمیكككككككایی آتش خاموش کن ها از مواد متفاوتی استفاده می شود . برخی از آتش خاموش کنها با کمک 

یک گاز به مقابله با آتش می روند ولی این گاز در غلظتهای باال سمی است ، بنابراین در محلی که افراد حضور 

 رد .دارند نمی توان از این گاز استفاده ک

 جلوگیری آتش سوزی ها:
 ل شخصی باید از خطرات بسیار شدید آتش سوزی که متوجه خودش وخانواده اش خانه و مح هر

 کارش میباشد آگاه گردد.

 .موسسأت غیر دولتی ورسانه ها نقش حیاتی در این عرصه دارند 

 .دور نگهداشتن مواد احتراقی از ساحات گرم 

 .خاموش سازی آن به اسرع وقت 

 ای خاموش ساختن آتش:روش ه
 روش های اطفاء یا خاموش کردن آتش به این صورت است

 اهش درجه حرارت بوسیله سرد کردن که این کار با استفاده از آب صورت می گیرد.ک -۱

ن دای وا یا اکسیجن و خفه کردن کردن آتش که این مرحله از اطفاء حریق نیز با کف و کاربکاهش درصد ه -۲

 ذیرد.اکسایدصورت می پ

 ساختن مواد سوختنی از محل آتش سوزی دور -۳

 قطع عکس العمل کیمیایی -۴

موتر های سازمان آتش نشانی هم همیشه محتوی ماده اطفایی آب و یا کف و یا هردو مورد ذکر شده است که در 

 مخزن ماشین های آتش نشانی قرار داده میشود.

 

 

 

 

 

(موتر اطفایه2-7شکل)  
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 فصل سوم

 ساحه تحقیق:3.1
 شهر کابل میباشد. ساحه مورد تحقیق ناحیه سیزدهم

 روش تحقیق 3.2

یككه آتش سككوزی در ولسككو ناحبررسككی تككاب آوری سككاختمان هككای تجككارتی دردبرابككرهككدف از ایككن تحقیككق 

 کمككی وکیفككی کككه شككامل مصككاحبه بككا مسككؤلیندر ایككن تحقیككق از روش هككای کككه  شككهر کابككل میباشككد۱۳

ه طكی کكذیربط، کتكاب هكا، مقكاالت علمكی، مصكاحبه بكا مكردم دربكاره اثكرات اقتصكادی وقكوع آتكش سكوزی 

رزیكابی اقیكق حوتسال های متمادی چی انكدازه متضكرر شكدند وهمچنكان آمكار وارقكام ناشكی از آتكش سكوزی 

 .امنمودن استفاده نموده 

 معرفی والیت کابل
یز میباشد.نوالیت کابل در زون مرکزی کشورموقعیت دارد ، مرکز آن شهر کابل است که پایتخت افغانستان   

با ننگرهار، در  این والیت در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق

.دارد مشترک سرحد وردگ میدان باوالیت غرب جنوب با لوگر و در جنوب   

 ناهموار ایه دشت و کوها آن( ۵۶.۳٪کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف ) ۴۵۸۵والیت کابل دارای 

.میدهد تشکیل هموار زمین را( ۷.۳۷٪) آن حصه سه بر یک حالیکه در میدهد تشکیل  

رد.نفوس دا ۳۹۵۰۳۰خورشیدی در حدود 1391ومات اداره احصایه مرکزی سال والیت کابل به اساس معل  

 باریک و دراز ایدره در دریا سطح باالی متری ۱،۸۰۰ در و میباشد افغانستان فرهنگی و اقتصادی مرکز کابل 

.است یافته امتداد کابل دریای طول در و شکافته را هندوکش هایکوه بین  

های حلقوی که در سرتاسر کشور امتداد یافته وصل این شهر همراه با والیات کندهار ، هرات ومزار توسط بزرگراه

رود میباشد. شده است. کابل همچنین مسیر اصلی شاهراه جالل آباد که به سوی پشاور پاکستان می  

کابل دارای اماکن تاریخی ، مساجد ، زیارتگاه ها ، باغهای تاریخی و دروازه های مشهور، شاعرای نامی و نویسنده 

 های بلند پایه میباشد.

 تکلم وپشتو دری زبانهاى به اغلبا  آن مردم است داده جا خود در را  هزاره و این والیت که اقوام تاجک ،پشتون 

 اقامت آن مرکز در بویژه والیت این در نیز هاسیک و هندو تشییع، اهل از تعدادی. هستند مذهب وسنی نموده

.دارند  

بارت از دروازه سفید ، دروازه الهوری ، دروازه گذرگاه ، دروازه سردارجانخان ع والیت این مشهور های دروازه 
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 میباشد . کوتل های ارغنده و خیر خانه را هم دارا است

ولسوالی ) ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، موسهی، قره با ، استالف، فرزه، کلکان،  ۱۴قریه و  ۱۰۵۳ل والیت کاب

ناحیه میباشد. ۲۲گلدره، میربچه کوت، سروبی، بگرامی، خاکجبار و شکردره( دارد، همچنان شهر کابل دارای   

 اقلیم کابل :

ملی متر  ۰۴۰باران در ماهای حمل و ثور  ساحه کابل با داشتن چهار فصل اقلیم خشک دارد و سطح ساالنه

 میباشد.

 ۳۸و + ۱۵ین +بتان تابس در حالیکه در میباشد گراد سانتی درجه ۲۰- و ۱۵- بین حرارت درجه زمستان در 

 درجه سانتی گراد میرسد.

 همچنان ،میباشد درجه ۱۲- حرارت اوسط درجه که میرود حساب به ماه سردترین جدی ماه سال جریان در 

.میرسد درجه ۵۳+ به حرارت اوسط درجه که میباشد اسد ماه آن گرمترین  

یگیردمکابل یک دریا دارد که به نام دریای کابل یاد میشود، دریای کابل از کوهای پغمان سرچشمه   

 کابل دارنده سنگ های قیمتی میباشد، مانند الجورد و یاقوت نیز میباشد.

واقع است پس  افغانستان است و چون این کشور تقریباً در وسط آسیاآب و هوای کابل تابع وضع عمومی کشور 

روند که در آب و هوای ها و دوری از دریا همه از عواملی بشمار میعرض و طول جغرافیائی و ارتفاع و امتداد کوه

 افغانستان تأثیر دارد.

ن( منظماً ادامه دارد. این فصل را شود و تا پایان جوزا )می، جوفصل بهار از ماه حمل )مارچ، اپریل( آغاز می

شود و از حیث آب و هوا این سه ماه توان، فصل نمو و انبسا  خواند. هوا عطرآگین و فضا دلکش میمی

باشند.های کابل میانگیزترین فصلترین و نشا برازنده  

رود، شمار میایام کابل بهترین از ماه سرطان )جون، جوالی( تا آخر سنبله )اگست، س تمبر( و موقع تابستان گرم

کننده باشد و مردم را از کار و فعالیت مانع گردد.ئی است که خستهاما گرما نه به اندازه  

گردد و تا پایان ماه قوس )نومبر، دسمبر( ادامه دارد.در ماه میزان )س تمبر و اکتبر( خزان آغاز می   

از این حیث در این فصل امتیاز فراوانی دارد و ارزانی است و کابل آوری میوهخزان فصل برداشتن محصول و جمع

باشد.در همین موقع می  
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بروری( و حوت )فبروری، مارچ( فصل زمستان کابل ف( جنوری) دلو ،(جنوری دسمبر،) جدی سال، اخیر ماه سه 

یابد.است که سرمای بسیار و نزول برف تا پایان آن ادامه می  

 منابع عایداتى کابل :

 در آن ٪۵.۶۱. میباشد والیت این عایداتى منابع غیره و داری، تجارت، خدمات اجتماعی،صنایع زراعت، مال

 اداره در نآ ٪۱.۱۶ و رسانی خدمات بخش در ٪۵۰.۱و تعمیرات،  معادن صنعت، مسایل در آنها ٪۹.۱۶ زراعت،

.میباشد مصروف حکومت یا عامه  

صوالت انگور تشکیل میدهد. در بخش باغات بهترین محمحصوالت عمده زراعتی این والیت را گندم، جو و ماش 

.میباشد دار خسته های میوه آن( ۳۰٪) و میباشد( ٪۶۸ )  

شور به حبوبات خاصتا گندم و کچالو محصوالت عمده والیت محسوب میگردد. در حالیکه گندم در داخل ک

نماید. مصرف میرسد. حاصالت گندم به آن حدی نه رسیده که ضروریات داخلی را مرفوع  

 خطرات اضطرارى :

 الیتو این اضطراری عمده خطرات از زمین لغزش و های سیالب سرازیرشدن  آتشسوزی،زلزله های کوچک،

.میباشد  

 نفوس و دیموگرافي:

خانواده دارد که هر خانواده به  ۷۸۵۹۳، تقریبا   (CSO -1391نفرنفوس دارد ) ۳۹۵۰۳۰۰والیت کابل 

 از ، ینمایندم گی زنده شهر در آنها ٪۸۳ و ولسوالیها در نفوس ٪۱۷تقریبا  نفرمیباشد. ۷سطح اوسط دارای 

.میدهد تشکیل اناث را ٪۴۸ و ذکور ٪۵۲ حدود در نفوس مجموع  

عارف :م سکتور   

والیت با آنکه  سکتورمعارف در کابل نسبت به سایروالیات دیگر، پیشتاز بوده ؛ سیستم تعلیم و تربیت دراین

کتب شامل باب م ۴۳۷تحمیلی چند دهت اخیرتاحدودى متضررگردیده بود اما درحال حاضر درجریان جنگ هاى 

ال بوده ومشکل باب لیسه ، در تمامى ولسوالى های این والیت فع ۱۲۵باب متوسطه و  ۷۸باب ابتدائیه ،  ۲۲۵

 جدى دراین راستا وجود ندارد.

م هزاران دانش باب زیرکار میباشد، هنوز ه ۲۴باب مکاتب فاقد تعمیربوده و تعمیر  ۲۳۵در سطح والیت کابل 

والیت  دراین. دمیشون تدریس کرائی منازل در آن باب ۲۳و ها درزیرخیمه مکتب باب ۱۷۰در دراینوالیت  آموزان

وند .طبقت اناث تدریس میش۱۶۲۹معلم ازجمله  ۵۲۹۹تن از دختران توسط  ۸۶۵۵۵شاگرد بشمول  ۲۵۳۷۷۲  

پوهنتون۳۱کشور درسطح  (۱۳۹۲تحصیالت عالى ومسلکى درحال حاضر)به اساس معلومات وزارت   
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. دارد فعالیت عالى تحصیالت وموسسات خصوصى پوهنتون ۸۰ و  ولتى د   

یکصد ود هزار محصل درپوهنتونهاى دولتى وموسسات تحصیالت عالى وحد ۱۵۰منبع همچنان افزوده است که 

.د دختران میباشد مصروف تحصیل انددرص ۲۵هزار محصل دیگر درپوهنتون هاى خصوصى که شامل   

 سکتورزیربنا و منابع طبیعی:

زى و متباقى فیصد سرک هاى در والیت کابل قیری ۶۰درصد مردم دروالیت کابل از نوربرق مستفید اند ،  ۹۰

 خامه میباشد .

 سکتور زراعت وانکشاف دهات

. است مالدارى و زراعت به  درصد مردم آن متکى ۹۰کابل یک والیت زراعتى بوده و اقتصاد   

 زردآلو، ، سیب ،انگور مانند های ومیوه وکچالو پیاز وجوارى، ،جو گندم محصوالت زراعتی این والیت که شامل 

ی باشد به دیگر والیات و خارج کشور صادر مى شود.م بالو وآلو  

 زده تخمین نت هزار ۶۰ از بیش  هکتارزمین زراعتى میباشد و تعداد دهاقین این والیت ۱۲۵۵۶۳کابل داراى 

.شود مى شده  

 همچنان حدود یک میلیون راس مواشى شامل بز، گوسفند و گاو، در این والیت وجود دارد .

ت و یک فیصد سبزیجا ۱۰فیصد حبوبات ،  ۱۷فیصد میوه ،  ۷۲فیصدى تولید محصوالت دراین والیت شامل 

 فیصد کرافس میباشد .

  رسانه ها :

گروهى شامل ) آژانس خبرى ، تلویزیون ، رادیو ، روزنامه ، هفته نامه ، دوهفته نامه ، رسانه  ۱۳۴فعالیت

لى چشمگیرمیباشد .خی کشور سایروالیات به نسبت کابل والیت در (  ومجله  ماهنامه  

 دو هنشری ۴ ، نامه هفته ۳۷ ، روزنامه  ۱۴دستگاه رادیویی ،  ۳۴کانال تلویزیونى ،  ۳۰درحال حاضر دراین والیت 

. دارد فعالیت خبری آزانس  وهشت  مجله ۴  نامه، ماه  نشریه ۴، نامه هفته  

 ۶۱تلویزیون محلى در والیات،  ۲۵ کابل، در تلویزیون  ۳۴به اساس معلومات وزارت مخابرات کشور درحاضر

در والیات موجود است . ۱۵۶پروگرام رادیویى در کابل و   
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:تاریخچه کابل  

ابل همیشه پنراز فراز و نشیب کابل همه سیاستمداران جهان را متعجب نموده است چنانچه کتاریخ سیاسی 

 میدان جنگ ها و تصادفات بوده و تاریخ با افتخار آن فراموش ناشدنی است .

 قریب( دریا) حرب سطح از و شده آباد کابل رود طرف دو هر به دروازه، شیر و آسمایی کوه شهر کابل در دامنه

.دارد ارتفاع فوت هزار ونیمشش  

ن با هفت دروازه آدر زمان قدیم در گرداگرد شهر کابل دیوارهای استواری موجود بود که ارتبا  شهر با نواحی 

.است آن ٔ  گرفت، امروز هم آثار دیوارهای شهر بر کوه آسمایی و شیردروازه شاهد استحکام سابقه صورت می  

اه تجارتی شرق و ست که حوادث روزگار رابسیار دیده و چون بر چهاررکابل اززمرۀ شهری تاریخی و بسیار کهن ا

ترین ی شمال و جنوب وغرب واقع شده، اهمیت تجارتی آن خیلی زیاد است. کابل از حیث قدامت با قدیم

. است  برای کابل استعمال شده« کیسبها»ودا، نام شهرهای بلخ و بامیان همسری داشته و در کتاب ریگ  

 جغرافیایی ناحیه سیزدهم:موقعیت 

بز ،از طرف از طرف شمال از قسمت های دریای کابل الی گوالئی مهتاب قلعه،از طرف جنوب به شهرک امید س

 ت .شرق به حوزه پنجم و ششم واز طرف غرب به سرک که به طرف قندهار وهرات میرود محدود شده اس

 روالی ناحیه سیزدهم شهر کابل(میباشد.)شا2km 42مساحت اراضی ناحیه سیزدهم  معلومات :

ست.فامیل مسکن گزین شده ا 80000حولی و 52000نفر بوده که در 640000تمام نفوس ناحیه سیزدهم   

نفر زندگی میکند. 10000در فی کیلو مترمربع  ناحیه سیزدهم بیشتر از   

 UNEP)لیتر در روز است )150-120مصرف روزانه هر فرد از منابع آبی بطور اوسط 

 ند.لیتر مصرف میک 45سروی ریاست آب رسانی  شهر  کابل هر فرد روزانه بطور اوسط در حدود  طبق

 آب تولید میکند.)آمر یت آبرسانی افشار( 362,5m هر چاه در هر ساعت بطور اوسط

 متر باشد.500-300فاصله هر حلقه چاه آبی از هم دیگر باید 

ACKU



 

 
29 

 

های زیر %آب30زمینی نزدیک میشود.وگفته میشود که  فاضالب ها به آب های زیر cm30در هر سال حدودا 

 زمینی ناحیه سیزدهم شهر کابل به باکتریاها آلوده است

 آب های زیر زمینی را استفاده میکند.  3m 28800روزانه تمام نفوس  ناحیه سیزدهم شهر کابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میتودولوژی 3.3 
برای دست یافتن به اهكداف ایكن تحقیكق واینکكه بتكوان بكه سكواالت اصكلی وفرعكی ایكن تحقیكق پاسكخ ارایكه 

کككرد، کوشككش گردیككده، تككا بككا اسككتفاده از روش هككای کمككی وکیفككی کككه شككامل کتككاب هككا، مقككاالت علمككی، 

نفكر  مصاحبه با مسؤلین ذیربط، توزیكع پرسشكنامه و مصكاحبه بكا مكردم محكل انجكام یافتكه اسكت. بكرای صكد

آگككاهی  آتكش سكوزیسككوال توزیكع گردیكد. نوجوانككان وجوانكان کمتكر از تكاثیرات وقككوع  8بكا سكنن متفكاوت، 

هكای کمتكری در بعضكی جاهكا رر  آتكش سكوزیداشت، بخاطریکه در این اواخیكر بكه سكبب تغیكرات اقلیمكی، 

 داده است.که آنهم تاثیرات اش ناچیز بوده است. 

از سكال هكای گذشكته حکایكت میکكرد، خصوصكاً  سكال هكای  تكش سكوزیآپیرمردان بیشتر از تكاثیرات وقكوع 

هكای بیشكتری رر میكداد کكه سكبب از بكین رفكتن مكزارع وزمكین هكای  آتكش سكوزیکه  1370الی  1330

بكه حكدی قكوی وشكدت آن بیشكتر بكوده کكه مكردم قریكه هكای  آتش سوزیزراعتی شدند، که بعضی وقت ها 

 دند.خود را ترک میکرد وبه ت ه ها باال میشو

زمین های زراعتكی را ریكک میگرفكت، هفتكه هكا ومكاه هكا زمكان میگرفكت تكا دهكاقین زمكین هكای مزروعكی 

خود را از ریک پكاک کنكد. زمكین هكای مكردم از ایكن ناحیكه خیلكی آسكیب پكذیر بكود، مردمكی کكه اکثریكت 

ل سكال از شان از طریق همین زراعكت ومالكداری امكرار معیشكت میکنكد. کكه آنهكم تنهكا میتوانكد از یكک فصك

 زمین های زراعتی خود حاصل بیگرد.

 

شهر کابل 13(نقشه ناحیه 3-1شکل)  
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 فصل چهارم

 یافته ها و مناقشه4.1
 مصاحبات را که با دکاکین و مسؤلین مراکز تجارتی در مورد آتشسوزی نموده ام قرار ذیل اند.

 دهندگان پاسخ عمومی مشخصات4.2
ر جهت وضاحت بیشتشغل و سطح تحصیل در نظر گرفته شده است  سن، جنسیت، داشت در با تحقیق این

  .است گردیده طرح ذیل گرافهای
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 مناقشه4.4

  شهر کابل چی اندازه در برابر آتش سوزی تاب آور استند؟ ۱۳ساختمانهای تجارتی ناحیه 

وآگاهی در  بعضی ازساختمانهای تجارتی در مقابل آتشسوزی بسیار آسیب پذیر است. زیرا هیچگونه آمادگی 

 این ساختمانها کم میباشد.برابر آتشسوزی را ندارند. ومیزان تاب آوری 

 واین ساختمانها اکثراً از اثر بی احتیاطی دکاکین بوده که آتشسوزی رر میدهد.

 های تجارتی در این ناحیه متضرر شده اند؟ تا به چی اندازه ساختمان 

ه همین جوان شهر کابل از لحاظ مدت فعالیت آنها جوان اند. قدامت زیاد ندارد.ن13ساختمانهای تجارتی ناحیه 

 بودن آنها نشان میدهد که خیلی زیاد متضرر نشده اند.

 آتش سوزی تا چی حد به ساختمان های تجارتی میتواند صدمه برساند؟ 

مالی را شاهد  میتواند ضررهای زیاد جانی وتحقیقات که توسط من صورت گرفته نشان میدهد که این ناحیه  بنا به

ن هیچ گونه باشد.چون بی احتیا  بودن و نبود امکانات یکی از دالیل عمده آتشسوزی است. که مسؤلین و دکاکی

 آگاهی و آمادگی برای مهار آتش را ندارد.
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 فصل پنجم

 گیری وپیشنهادات:نتیجه 

 نتیجه گیری:5.1

 به را افراد سالمتی و راییدا کوتاه، زمانی در میتواند که است بالیایی ترینقدیمی از یکی حریق یا سوزیآتش

 .اندازد خطر

ای اولیه از یک دانشمندانی از آمریکا، آلمان، آفریقای جنوبی در پژوهش جدید خود دریافته اند که انسان ه

 پیش از آتش استفاده می کرده اند.میلیون سال 

ت صورت تسلط بر آتش یکی از نقا  عطف زندگی انسان بود. ساخت آتش به منظور گرما، پخت غذا و حفاظ

مواد غذایی  گرفت. پخت غذا باعث شد تا هضم و جویدن غذاها ساده تر شده و مقدار انرژی قابل دریافت از

رف کند کمتر صکه انسان برای پیدا کردن و به دست آوردن غذا  افزایش بیابد که همین باعث می شد تا وقتی

 .بشود. تعیین زمان دقیق تسلط انسان بر آتش کار ساده ای نیست

نگل می باشد. آتش سوزی بزرگترین دشمن جنگل بوده و زیانهای وارده از آن در درجه اول، زیان به جامعه ج

یان اه داشتن سطح آتش سوزی است و حفاظت از زدر آتش سوزی ها بزرگترین حفاظت، سعی در کوچک نگ

نگل بان جاین آفت و بکارگرفتن تکنیکهای مختلف و خاموش کردن جنگل قبل از انتشار آن بزرگترین هدف 

 می باشد.

دون اینکه آتش سوزی در جنگل بخاطر موقعیت مناطق جنگلی که اغلب محیطی باز می باشد، بصورت آزاد و ب

تش سوزی ادامه انتشار پیدا می کند و به هر طرف پیشرفت کرده و در جهت های مختلف آبا مانعی برخورد کند 

 پیدا می کند.

آتش سوزی در جنگل بخاطر موقعیت مناطق جنگلی که اغلب محیطی باز می باشد، بصورت آزاد و بدون اینکه 

های مختلف آتش سوزی ادامه با مانعی برخورد کند انتشار پیدا می کند و به هر طرف پیشرفت کرده و در جهت 

 دا می کند. پی
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 پیشنهادات5.2

 ای تجارتی.با نورم واستندرد باشد.بخصوص ساختمانه مطابق تمام ساختمانهای که اعمار میگردد باید 

 .آگاهی دهی عامه در برابر آتشسوزی 

 .احتیا  و استفاده درست از وسایل که ممکن باعث آتشسوزی گردد 

 ان های تجارتی.نصب زنگ هوشدار در ساختم 

 تشسوزی.استفاده از سیستم ضد حریق در ساختمان ها واستفاده از بالون های ضدحریقدر هنگام آ 

 ساختمان به همان  هر دوکان دار باید یک بالون ضد حریق با خود داشته باشد. تا در هنگام حریق بتواند

 آتشسوزی جلوگیری نماید.کمک نموده واز شدید شدن 

  آتش نشانی در این ناحیه.ایجاد سیستم های 

 .رعایت نمودن نکات ایمینی 
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Research Summary 

This study will examine the effects of fire on commercial centers and identify the 

factors that make the area more vulnerable to a fire incident. It also identifies the 

centers most at risk of a fire incident. I study the effects of fire. 

Before going into the main topic of the public debate, including the problem 

design, the importance of the research, the purpose of the research, and the 

research questions, I will discuss the general outcome 

In the first chapter of this research, topics related to the research background, 

research methodology, research questions, research objectives, research area, 

Kabul province introduction and introduction to the thirteenth district are 

discussed, and in the background section, what works on the topic or topics? The 

subsidiary has so far been dealt with in Afghanistan or outside countries 

And in the Research Methodology section that deals with topics such as the 

research area, information and sources of information as well as the method of 

information analysis. 

In the first chapter of this research, topics related to the research background, 

research methodology, research questions, research objectives, research area, 

Kabul province introduction and introduction to the thirteenth district are 

discussed, and in the background section, what works on the topic or topics? The 

subsidiary has so far been dealt with in Afghanistan or outside countries. And in 

the field of research that deals with issues such as the area of research, information 

and information resources, as well as the method of information analysis. 

The second chapter of this research discusses the generalities and definitions of 

fires, characteristics of fires, types of fires, its causes, human and natural factors, 

and discusses the effects of fires. Has been. And in the last chapter of this research, 

suggestions and references are mentioned. 

Keywords: -Anstruction, Fire Extinguishers, Business Centers, Fire Extinguishers, 

survey 
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