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 تشسسی وقص آتشیًم دس ایجاد آسایص حشاستی دس معماسی پایذاس 

 

 
1گلىاس کشامت

 3آصادٌ اوصاسی ،2مُسا فًالدی، *

  ،دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ وشٔبٖ ،دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔقٕبسی -1  

 ،وشٔبٖدا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ  ،دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔقٕبسی -2        

  ،دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ وشٔبٖ ،دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔقٕبسی -3  

 

 

 

  چكیذٌ
حك ثٟشٜ ٔٙذی اص ٔحیظ صیؼت ػبِٓ سا داسد ٚ  ٬ٔغشح ٌشدیذٜ 77ا٘ؼبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔحٛس اكّی تٛػقٝ پبیذاس وٝ دس دٞٝ  

 پبیذاس تٛػقٝ سٚیىشد دس فٙی دا٘ؾ ٚ عشاحی ٞبی ٟٔبستش ٚ ٞٓ ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ فشاٞٓ آٚسد. ثبیذ آٖ سا ٞٓ ثشای ٘ؼُ حبض
دسكذ اص رخبئش ػٛختی دس  57اػت. اص آ٘دب وٝ  ٌـتٝ تقشیف ٚ اوِٛٛطی ٔحیظ ، ا٘شطی فٕذٜ ٔٛضٛؿ ػٝ ثٝ تٛخٝ ثب

آٚسد. آتشیْٛ ٞب ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی ػبختٕبٖ ٞب ٔلشف ٔی ؿٛد ثب عشاحی آتشیْٛ ٔی تٛاٖ ایٗ اتالف ا٘شطی سا پبییٗ 

ٚاػظ فٕٛٔی فالٜٚ ثش استمب ویفیت ص٘ذٌی دس ساػتبی تٛػقٝ پبیذاس اص یه ػٛ ػجت تبٔیٗ ٘ٛس ٚ سٚؿٙبیی ٚ تٟٛیٝ عجیقی 

ٚ ػشٔبیؾ ٚ ٌشٔبیؾ  فضبٞبی داخّی ٚ اص ػٛی دیٍش ثبفث افضایؾ استجبط ثیٗ ٔشدْ ثب یىذیٍش ٔی ؿٛد. دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ 

مؾ آتشیْٛ دس ایدبد آػبیؾ حشاستی ٔی پشداصیٓ. ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛخٝ وشد وٝ آتشیْٛ ٞب ثٝ ٚاػغٝ فٛأُ ثشسػی ٘

ٔحیغی ٚ وبِجذی خٛد داسای فّٕىشد حشاستی ٔتغیشی ٞؼتٙذ وٝ فذْ تٛخٝ عشاحبٖ ثٝ آٟ٘ب ػجت  اختالَ دس آػبیؾ 

 افشاد ٚ اتالف ا٘شطی ٔی ؿٛ٘ذ.

 

  اتالف ا٘شطی ٬آػبیؾ حشاستی   ٬سی پبیذاسٔقٕب ٬آتشیْٛ کلیذی: َای ياطٌ
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 مقذمٍ  -1
دس ٚالـ آغبص تٛػقٝ پبیذاس ٔی ثبؿذ وٝ ٘بؿی اص ؿٙبخت  ٬وٝ دٞٝ ی آٌبٞی یبفتٗ اص ثحشاٖ ٞبی صیؼت ٔحیغی اػت 77دٞٝ 

ٌفت ثٝ  بؿذ ٚ ٔی تٛاٖا٘ؼبٖ ٔٛضٛؿ ٟٔٓ ٚ ٔٛسد تٛخٝ دس تٛػقٝ پبیذاس ٔی ث ٬فٕیك ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ پیشأٖٛ ثٛدٜ اػت. ثقذ اص ٔحیظ

عشاحی پبیذاس تالؿی اػت دس  افتجبسی خبف یبفتٝ ا٘ذ. اسصؽ ٚ عشاحی پبیذاس ٚ تٛػقٝ پبیذاس ٬خبعش اثقبد ا٘ؼبٖ ٔذاسا٘ٝ ٚ ا٘ؼبٖ ٌشایب٘ٝ

خٟت ثٝ حذاوثش سػب٘ذٖ آػبیؾ افشاد ثب ثبال ثشدٖ ویفیت ص٘ذٌی ٚ وٓ تشیٗ آػیت ٞب ثٝ ٔحیظ عجیقی وٝ ٘یبصٔٙذ تفىشی 

دٔٙذا٘ٝ دس صٔیٙٝ ی ٔقٕبسی ٚ ػبیش حشفٝ ٞبی عشاحی ثشای ایدبد پبیذاسی دس فشآیٙذ عشاحی اػت ثٝ عٛسی وٝ دس آٖ ػٝ خش

دس عشاحی پبیذاس ػٝ اكُ عشاحی ٚیتشٚیٛع ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ  تٛخٝ ؿٛد. التلبد ٚ اختٕبؿ )ا٘ؼبٖ( ٬فبُٔ اكّی ٚ اػبػی ٔحیظ

ٝ اػتٛاس اػت وٝ ػبختٕبٖ خض وٛچه اص عجیقت پیشأٛ٘ی اػت ٚ ثبیذ ثٝ فٙٛاٖ ثخـی اص ػبٔب٘ٝ ی اػت. اكُ عشاحی پبیذاس ثش ایٗ ٘ىت

  .صیؼتی دس چشخٝ ی حیبت لشاس ٌشفتٝ ٚ  فُٕ وٙذ
آتشیْٛ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بد یه ٔقٕبسی پبیذاس داسای اؿىبَ ٔختّف ثب ػمفی سٚ ثبص دس تٕبٔی الّیٓ ٞب ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت. أشٚصٜ 

ٜٚ ثش ایدبد استجبط ثیٗ فضبی ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی ٚاػظ تٛا٘ؼتٝ ثب ساٜ دادٖ ٘ٛس عجیقی ثٝ داخُ آتشیْٛ ٞب فال

آتشیْٛ فضبی عجمبتی ٚ وبسآٔذتشی سا ایدبد ٚ ثب ایدبد فضبیی ٔحفٛػ ٚ ٔب٘ٛع یه حبِت سٚا٘ی ٚ فبعفی سا دس ٔشدْ ایدبد 

ٛاٖ ثب یه ت. دس ٘تیدٝ ٔی سا وٙتشَ وٙٙذ اخُ ؿشایظ آػبیـی دس ػبختٕبٖ ٞبوشدٜ ٚ ٞٓ چٙیٗ تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ اتالف حشاستی ٚ تذ

٘مؾ آتشیْٛ دس ایدبد ثشسػی ٔٛضٛؿ اكّی ایٗ ٔمبِٝ عشاحی خٛة ػجت افضایؾ ٔحیظ عجیقی ٚ وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ؿٛد. 

یْٛ ٞب ٚ آؿٙب ػبصی اخٕبِی ٔی ثبؿذ ٚ ػقی داؿتٝ دس ایٗ ٔمبِٝ اثتذا ثٝ ٔقشفی وّی آتش آػبیؾ حشاستی دس ٔقٕبسی پبیذاس

آٖ  خٛا٘ٙذٜ سا ثب ٘مؾ ٬آتشیْٛ ثپشداصْ ٚ ػپغ ثب ٔقشفی خلٛكیبت ٚ ٔضایبی آٖ دس ٔقٕبسی پبیذاس فّٕىشدخٛا٘ٙذٜ ثب ا٘ٛاؿ آٖ ٚ 

 خذاؿذٌی احتٕبِی وّٕٝ ٌشدد. دس ایدبد آػبیؾ حشاستی آؿٙب ٌشدا٘ٓ.

 

 سيش تحقیق -2
ٚؽ تحمیك ٔتٙبػت ثب ٔٛضٛؿ خٛد داسد. ا٘تخبة سٚؽ تحمیك ٔٙبػت ٚ تذاْٚ ثذیٟی اػت ٞش پظٚٞؾ فّٕی ٘یبص ثٝ یه س

آٖ دس تٕبٔی فشآیٙذ ٚ ٔؼیش پظٚٞؾ اص اكَٛ ساٞجشدی یه تحمیك فّٕی اػت. ثشای ثٝ دػت آٚسدٖ ٘تبیح ٔغّٛة دس ایٗ 

 .ت اػتفبدٜ ؿذٜ اػتسػبِٝ ٚ ٔمبال ٬ٔمبِٝ ٚ اسائٝ پبػخ ٞبی ٔٙبػت ثٝ ػٛاَ ٞب اص تحمیك وتبثخب٘ٝ ای افٓ اص وتبة

 

 مفًُم پایذاسی -3
ثٝ  "پبیذاسی"ٔقیٗ  ػخٗ ٚ فشًٞٙ فبسػی دس فشًٞٙ. دٚاْ ٚ ٔب٘ذ٘ی آٔذٜ اػتدس ِغت ٘بٔٝ دٞخذا پبیذاسی ثٝ ٔقٙی 

ثشای كفت ثٝ ٔقٙبی پبیذاس وشدٖ ٚ اص خٛد اػتمبٔت ٘ـبٖ دادٖ آٔذٜ اػت.  "پبیؾ"اص ٔلذس  ٬ٔفْٟٛ پبیذاس ثٛدٖ ٚ ٔمبٚٔت

 .حبِت ٕٞیـٍی ٚ ٔمبٚٔت وٙٙذٜ ثیبٖ ؿذٜ اػت ثٝ ٬دائٓ ٬ٕٞیـٍی  ٬س ٘یض ٔقب٘ی ثجبتپبیذا

پبیذاسی ٔدٕٛفٝ ای اص ٚضقیت ٞبػت وٝ دس عَٛ صٔبٖ تذاْٚ داؿتٝ ثبؿذ. پبیذاسی دس یه ٘ؾبْ ٘ـبٖ دٞٙذٜ تذاْٚ 

یقٙی چیضی وٝ ثبثت ٚ ثش لشاس  دٚاْ  ثب ٬ثٙیبدی دس صٔبٖ اػت وٝ ٔٙدش ثٝ حفؼ ٚ ثمبی یه ٘ؾبْ ٔی ٌشدد. پبیذاس یقٙی ثجبت

 .[1]ٔی ٔب٘ذ

 

 طشاحی پایذاس -4
ٔىب٘یه اػت. فالٜٚ ثش فبوتٛسٞبی ٔتذاَٚ عشاحی ٔب٘ٙذ  عشاحی پبیذاس ٕٞىبسی ٔتفىشا٘ٝ ٔقٕبسی ثب ٟٔٙذػی ػبصٜ، ثشق ٚ

یذ ثٝ فٛأُ عٛال٘ی ٔذت ٔحیغی، ٔىب٘بتی وٝ ثبیذ ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیش٘ذ، ٌشٜٚ عشاحی ثب صیجبیی، تٙبػت ٚ ثبفت ٚ ػبیٝ ٚ ٘ٛس ٚ

آة  اػت، ٔذ ٘ؾش لشاس دٞذ؛ اِف( ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚتٙٛؿ ة( الّیٓ ٚ شصی سا وٝ ثٝ لشاس التلبدی ٚ ا٘ؼب٘ی تٛخٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ اكَٛ اِٚیٝ آٖ
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ٞب ٚ خبٕ٘بیی فضبٞبی داخّی ػبختٕبٖ ٚ(  ای ٜ( حدٓ ػبختٕبٖ ٞب د( احیب ٞٛیت فشٍٞٙی ٚ ٔٙغمٝ ٚ ٞٛا ج( پٛؿؾ ػبختٕبٖ

 .ٔلبِح ػبختٕب٘ی ص( ثشآٚسد ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ح( ٕٞبٍٞٙی ثب ثؼتش ط( تٛخٝ ٕٞضٔبٖ ثٝ ٕٞٝ اكَٛ

ثٝ عٛس وّی ػبختٕبٖ پبیذاس سا ٔی تٛاٖ ػبختٕب٘ی تقشیف وشد وٝ وٕتشیٗ ٘بػبصٌبسی ٚ ٔغبیشت سا ثب ٔحیظ عجیقی 

ثّىٝ  ٬خذیذ ٕٞب٘ٙذ دیىب٘ؼتشاوـٗ ٘یؼت پیشأٖٛ خٛد داؿتٝ ثبؿذ. عشاحی پبیذاس دس فشكٝ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی یه ػجه

یه سٚؽ دس تفىش عشاحی اػت وٝ اػبع آٖ ٕٞبٍٞٙی ثب عجیقت اػت. ایٗ سٚؽ تفىش تٟٙب ٔتقّك ثٝ حبَ ٘جٛدٜ ٚ اص لشٖ ٞب 

 .[1]پیؾ ٚخٛد داؿتٝ اػت 

ثٝ ٘ىبت صیش اؿبسٜ ٔی  (اختٕبفی ٚ التلبدی ٬دس استجبط ثب اٞذاف ػٝ ٌب٘ٝ ٌفتٝ ؿذٜ ٔقٕبسی پبیذاس )ٔحیغی یٔىبوبسئ ثتُ

 وٙذ :

ٔلشف ٔلبِح وٓ دٌشٌٖٛ  ٬حزف صثبِٝ ٚ ثبصٔب٘ذٜ ٬لبثّیت وبسثشد ٔدذد ٬. اٞذاف ٔحیغی : ایدبد ویفیت ٔحیغی ثشتش1 

 حزف ا٘تـبس آالیٙذٜ ٞب. ٬ثبصیبفت آة اص فبضالة ٬ثبصیبفت ٔلبِح ٬ؿٛ٘ذٜ

اسائٝ ساٜ حُ ٞبی ثذٖٚ ٘مق  ٬تمّیُ ٔلشف ا٘شطی ٬خبسی تمّیُ ٞضیٙٝ ٞبی ٬ثشتش د اسصؽ ٞبیی : ایدبالتلبد. اٞذاف 2

 .ساٜ حُ ٞبی آیٙذٜ ٍ٘ش ٬سٚؽ ٞبی ثب ػِٟٛت تِٛیذ

ٔشالجت  ٬ص٘ذٌی تٛاْ ثب ػالٔت ٬ایدبد فبیك كٛتی ٬ثٝ خذٔت ٌشفتٗ ویفیت ٬أٙیت لبثّیت ا٘غجبق. اٞذاف اختٕبفی : 3

 .[2] تحٛیُ دس خب٘ٝ ٬آٔٛصؽ دائٕی ٬ٞبی خبٍ٘ی

  عشاحی ا٘ؼب٘ی. ٬چشخٝ ی حیبتػبع عشاحی ثش ا ٬ـٔٙبثكشفٝ خٛیی دس ٔلشف ی عشاحی پبیذاس : ػٝ اكُ ثشا

 

 آتشیًمتاسیخچٍ  -5
اص ِحبػ پیـیٙٝ تبسیخی آتشیْٛ ٚاطٜ ای اػت وٝ ثٝ حیبط ٞبی سٚثبص یب اتبق ٞبی سٚص٘ٝ داس دسٖٚ خب٘ٝ ٞبی سٚٔی اعالق  

آتشیْٛ دس وٙبس فضبٞبی ا٘ذسٚ٘ی ٚؽیفٝ تبٔیٗ ٞٛای تبصٜ ٚ ٘ٛس ثٛدٜ اػت.  ٝ داسای حٛضی ثشای خٕـ آٚسی آة ثبساٖؤی ؿذٜ 

وٙتشَ ؿذٜ سا داؿتٝ اػت. دس لشٖٚ ٚػغی حیبط ٞبی وّیؼبٞبی ثبػیّیىی وٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔزٞجی ثشای تدٕـ اػتفبدٜ ٔی 

ایٗ فضبٞب ثب ػمف  ٬سی حشاستوشد٘ذ سا ثذیٗ ٘بْ خٛا٘ذٜ ا٘ذ. دس لشٖ ٞدذٞٓ پغ اص آٌبٞی اص خٛاف ؿیـٝ ثشای خزة ٚ ٍٟ٘ذا

دس عَٛ لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٚ دس پی تِٛیذ ٚ دیٛاسٜ ٞبی ؿیـٝ ای ٚ لبة چٛثی ٔٛسد اػتفبدٜ ٌیبٜ ؿٙبػبٖ ّٞٙذی لشاس ٌشفتٙذ. 

فضبٞبی ؿیـٝ ای فؾیٕی ثشای ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ ٞب ٚ فشٚؿٍبٜ ٞبی ٔحلٛالت  ٬لغقبت فٛالدی ٚ ایدبد دٞب٘ٝ ٞبی ثضسي

 ٬عشاحی ٚ ػبختٝ ؿذ٘ذ. اص ٔقشٚف تشیٗ ٚ لذیٕی تشیٗ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ پبٚیّیٖٛ ػّغٙتی دس ثشاثتٛاٖوـبٚسصی ٚ كٙقتی 

 .[2] اؿبسٜ وشد (2)ؿىُ ؿٕبسٜ ٔیالٖ  ٚ ٌبِشی (1)ؿىُ ؿٕبسٜ  وشیؼتبَ پبالع

 

 
کشیستال پاالس – 1ضكل ضماسٌ   
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گالشی میالن – 2ضكل ضماسٌ    

ٚیظٌی ٞبی فضبیی آتشیْٛ ثبفث ؿذ تب ِٛیذ سایت آٖ سا  ٬یبٖ ٞبی ٔذسٖ دس ٔقٕبسیدس اثتذای لشٖ ثیؼتٓ ٚ ثب ؿشٚؿ خش

دس پی ٘یبص  ٬ثشای تٕشوض وبسٔٙذاٖ ٚ ایدبد ٕٞجؼتٍی ثیٗ آ٘بٖ دس ػبختٕبٖ اداسی السویٗ ثٝ وبس ٌیشد. دس دٞٝ ؿلت ٔیالدی

تدبسی ٚ اداسی ثشای  ٬ّت ػبختٕبٖ ٞبی فٕٛٔیثٟشٜ ٌیشی اص آتشیْٛ دس اغ ٬ثٝ ٘ٛس دس فضبٞبی داخّی ٚ تؼٟیُ فٕٛدی ٚ افمی

  .[2] ٔتذاَٚ ؿذ ٬ٔؼبفشاٖ ٚ ٌشدٕٞبیی ٔشدْ ٚ دا٘ـدٛیبٖ  ٬٘ـیٕٗ ٔشاخقبٖ

 اوًاع آتشیًم -6
اتلبِی ٚ ٔحیغی دػتٝ ثٙذی ؿذٜ ٚ ٔقٕٛال آٖ سا  ٬خغی ٬یىپبسچٝ ٬آتشیْٛ ٞب ثٝ عٛس وّی ثٝ پٙح دػتٝ ٔختّف ٔشوضی

 .[3] (3ٔی وٙٙذ )ؿىُ ؿٕبسٜ ٔجحث ٌّخب٘ٝ ٔقشفی دس ریُ 
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ٚاسد وشدٜ ٚ ثٝ  آتشیْٛ سا ثٝ ؿىُ ٞبی ٌفتٝ ؿذٜ دس عشح ٞبی خٛد ٬عجك ایٗ أش عشاحبٖ ٔغبثك ثب فشْ ػبختٕبٖ اكّی

ای دس ثش ٔی ٌشفت وٝ ٚسٚد ٘ٛس ٚ دیذ ٚ ٔٙؾش سا ثشای اػتفبدٜ وبس ٌشفتٙذ. ثخؾ ٚػیقی اص ایٗ فضبٞبی ٚاػظ سا ػغٛح ؿیـٝ 

 ٌیبٞبٖ داخُ ٔیؼش ٔی وشد. ٔٛاسدی وٝ ٔٛخت إٞیت وبسثشد آتشیْٛ ٞب ؿذٜ اػت : فضبٞبی ٔدبٚس ٚ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ  ٬افشاد

 ٘مؾ حشاستی آٖ ٚ أىبٖ كشفٝ خٛیی ا٘شطی -

 تبثیش ٔثجت ثش ؿشایظ آػبیـی فضبٞبی ٔدبٚس -

 سیا٘ٛاؿ ؿیـٝ ٌزا -

 ٔیضاٖ رخیشٜ ػبصی حشاستی ٚ ٔمبدیش ػغٛح وذس دسٖٚ آٖ -

 اثشات وبٞؾ یب پشاوٙذٌی كذا دس ٔحیظ -

 ٔمذاس سٚؿٙبیی عجیقی -

 .[4] ٘حٜٛ ؿىُ ٌیشی فضبٞبی فٕٛٔی دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ آتشیْٛ -

 

 

 

 

 آتشیًم عملكشد -7
 ثب دٚ پذیذٜ عجیقی وبس ٔی وٙٙذ :آتشیْٛ ٞب ثٝ عٛس وّی 

ثب عَٛ ٔٛج وٛتبٜ اص خذاس ؿیـٝ فجٛس ٔی وٙذ ٚ ثبفث ٌشْ ؿذٖ دسٖٚ فضب ٔی ؿٛد ٚ  اؿقٝ خٛسؿیذٌّخب٘ٝ : پذیذٜ 

پذیذٜ ٔقٕٛال دس صٔؼتبٖ ٞب ثٝ ایٗ  ٬عَٛ ٔٛج ثّٙذؽ ٕ٘ی تٛا٘ذ اص ؿیـٝ ٞب فجٛس وٙذ ٚ ثبص ٔی ٌشددٍٞٙبْ ثبصتبة ثٝ خبعش 

 .[5] ی ٚ عَٛ ٔٛج ساثغٝ فىغ داس٘ذٌشْ ؿذٖ فضبی داخّی وٕه ٔی وٙذ ٚ دس تبثؼتبٖ ٔٙبػت ٘یؼت. اثجبت : ا٘شط

ٞٛای ٌشْ ٚ ػجه ثٝ عشف ثبال ٔی سٚد ٚ  ٬ایٗ پذیذٜ دس اثش ٕٞشفت دس فضبٞبی ثبص كٛست ٔی پزیشد:  پذیذٜ ا٘جبؿتٗ   

ٔیب٘ی ایدبد ؿٛد اٌش ایٗ  ایٗ ثبفث ٔی ؿٛد فـبس ٔثجت دس ثبالی فضب ٚ فـبس ٔٙفی دس لؼٕت ٬ػقی ٔی وٙذ وٝ خبسج ؿٛد

دیٛاسٜ داخّی ٔمبثُ آٖ سا ٌشْ ٔی ثبفث الیٝ ثٙذی ٞٛا ثب دسخبت ٔختّف دٔب ٔی ؿٛد. تبثؾ خٛسؿیذ ثٝ  ٬ذ خبسج ؿٛدٞٛا ٘تٛا٘

وٙذ وٝ ػجت ٌشْ ؿذٖ ٞٛای ٔدبٚس آٖ ٔی ؿٛد. ایٗ ٌشْ ؿذٖ ٞٛا ٌشدؽ ٞٛا سا داخُ آتشیْٛ ایدبد ٔی وٙذ اص آٖ خب وٝ 

دس داخُ آتشیْٛ ٔی ٔب٘ذ. ٞٛای ٌشْ ؿذٜ ثٝ ػٕت ٕ٘ی تٛا٘ذ خبسج ؿٛد ٚ ایٗ اؿقٝ خٛسؿیذ ا٘شطی خٛد سا اص دػت دادٜ اػت 

ثبال حشوت ٔی وٙذ ٚ ٞٛای ػشد تٕیض ثیشٖٚ وٝ اص دسیچٝ ٞبی پبییٗ ٚاسد آتشیْٛ ٔی ؿٛد خبیٍضیٗ آٖ ٔی ػٛد ٚ ایٗ سٚ٘ذ 

ثب دٔبی ٔتفبٚت ٔی ؿٛد ثٝ ٕٞیٗ  ادأٝ داسد. اٌش ٞٛای ٌشْ ثٝ ٘حٛی اص آتشیْٛ خبسج ٘ـٛد ػت الیٝ الیٝ ؿذٖ ٞٛای داخُ آٖ

خبعش ٔقٕٛال دس ثبالی آتشیْٛ دسیچٝ ٞبیی ثشای خشٚج ٞٛای ٌشْ تقجیٝ ٔی ؿٛد. فٗ ٞٛای ٌشْ ؿذٜ داخُ آتشیْٛ سا داخُ 

ػبختٕبٖ ٔی وـذ ایٗ ٞٛا ٌشْ ؿذٜ تٛػظ وب٘بَ ٞبیی ثٝ داخُ عجمبت ٞذایت ٔی ؿٛد ٚ فضب ٞبی داخّی سا ٌشْ ٔی وٙذ. 

ایٗ وب٘بَ ٞب ٞٛای آِٛدٜ ٚ  ٬ٞٛا ثٝ داخُ وب٘بَ وـیذٜ ٔی ؿٛدبت پغ اص ٌشْ ٚ آِٛدٜ ؿذٖ تٛػظ ٔىؾ ٞبی ٞٛای ػشد عجم

ٌشْ سا ثٝ پبییٗ ٔٙتمُ ٔی وٙذ. ایٗ ٞٛا دس پبییٗ ثب ٞٛای ػشد تٕیض ثیشٖٚ تشویت ؿذٜ ٚ دٚثبسٜ ٚاسد آتشیْٛ ٔی ؿٛد)ؿىُ 

 .[5] (4ؿٕبسٜ 
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پذیذٌ اوثاضته – 4ضكل ضماسٌ  

 

 جُت قشاس گیشی آتشیًم دس ساختمان -8
وٙتشَ ٚ وبٞؾ كذا  ٬ٔیضاٖ ٘یبص ثٝ فضبٞبی خلٛكی ٬ا٘تخبة خٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ ثٝ فٛأّی چٖٛ ٚضـ عجیقی صٔیٗ

ٔٛثش دس ویفیت ؿشایظ حشاستی  خٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ .[6]ٚ ٘یض ثٝ دٚ فبُٔ ثبد ٚ تبثؾ ثؼتٍی داسد 

ٚ ٔحیغی فضبٞبی داخّی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد. خٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ ثٝ ٘ٛفی دس تبٔیٗ ثؼیبسی اص اٞذاف عشاحی ٚ ٘یبصٞبی 

آتشیْٛ ثٟتش اػت عٛسی دس ػبختٕبٖ اكّی ٚالـ ؿٛد وٝ لؼٕتی اص آٖ دس فضبی ثبص لشاس  .[1] حشاستی آٖ تبثیش ٔی ٌزاسد

ایٗ ثیشٖٚ صدٌی ثٟتش اػت خٟت  .[5]یشی ػجت حذاوثش اػتفبدٜ اص ٘ٛس سٚص ٚ حذاوثش تٟٛیٝ عجیقی ٔی ؿٛد ٌیشد.ایٗ لشاسٌ

شٔب ٚ ٘ٛس خٛسؿیذ دس عیف اص خٟبت اص ػٕت خٙٛة تب خٙٛة ؿشلی لشاس ویشد تب ثٝ فضبٞبی دسٚ٘ی خٛیؾ ٘ٛس ٚ دسیبفت ٌ

ٌشٔبی خٛسؿیذ سا ثشػب٘ذ. ثٝ ِحبػ خٟت ٌیشی دس عجمبت فٕٛدی عجك تحمیمبت ثٝ فُٕ آٔذٜ ٞش چٝ اص پبییٗ ثٝ ثبال حشوت 

 .[1] (5)ؿىُ ؿٕبسٜ بی خٛسؿیذ افضایؾ خٛاٞذ یبفت وٙیٓ اٌش ػغح ثبص آتشیْٛ افضایؾ ثبیذ ٔیضاٖ ٘ٛس ٚ ٌشٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جُت گیشی مىاسة آتشیًم – 5 ضكل ضماسٌ  
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 حفظ اوشطیوگُذاسی ي وقص آتشیًم دس تشسسی  -9
 ٬ٔمذاس ا٘شطی ػبختٕبٖ اكّی ٚاثؼتٝ ثٝ ٘ٛس ٔلٙٛفی ٬اػتفبدٜ اص آتشیْٛ ثٝ تٟٙبیی ثبفث ٍٟ٘ذاسی ٚ حفؼ ا٘شطی ٕ٘ی ؿٛد

 .[6] خٙه وٙٙذٜ ٞبػت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ٚ

 :شدداخُ فضبی اكّی ػبختٕبٖ ٕ٘ی ؿٛد ثبیذ ثٝ ٘ىبت صیش تٛخٝ وثشای اعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ آتشیْٛ ثبفث وبٞؾ ٔمذاس ا٘شطی 

ؿیـٝ ٞب ثبیذ داسای خبكیت ثبصتبة ثبؿذ ایٗ ثبفث ٔی ؿٛد وٝ اػتفبدٜ  ٬دسص ثٙذی ثبصؿٛٞب ثبیذ وبٔال ثی ٘مق ثبؿذ -

 ضبیی وٝ دس وٙبس آتشیْٛ ٞؼتٙذ وٓ ؿٛد ٚ حذاوثش اػتفبدٜ اص ٘ٛس عجیقی كٛست ٌیشد.اص ٘ٛسٞبی ٔلٙٛفی دس ف

 آتشیْٛ ٞب ثبیذ داسای تبٔیٗ وٙٙذٜ ٞٛای تبصٜ اص خبسج ثبؿذ تب ثتٛا٘ذ ثٝ كٛست عجیقی فضب سا تٟٛیٝ وٙذ. -

 .[1]ثیؾ اص حذ ٘دبت دٞذ  ػبیجبٖ ٚ ٚػبیُ تٟٛیٝ ای پیـشفتٝ الصْ اػت تب فضبی آتشیْٛ ٞب سا دس تبثؼتبٖ اص ٌشٔبی -

 

 اوشطی صشفٍ جًییتشسسی وقص آتشیًم دس  -11
 دس یه ػبختٕبٖ ثٝ چٟبس ؿىُ ٔی تٛا٘ذ دس كشفٝ خٛیی ا٘شطی ٘مؾ داؿتٝ ثبؿذ : آتشیْٛ

دسخٝ ػب٘تی ٌشاد دٔبی  15 – 18ثٝ ؿىُ ٔیب٘دی حشاستی ثٝ عٛس ٔقَٕٛ داسای  ٬آتشیْٛ ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی حبئُ  -

 دس حبِی وٝ دٔبی خٛد آتشیْٛ ٕٞشاٜ ثب ٘ٛػب٘بت دٔبی ٔحیظ پیشأٖٛ ٚ ثب تبحیش صٔب٘ی داسای تغییش اػت. فضبیداخُ  اػت 

ٔدبٚس آتشیْٛ اص تغییشات ؿذیذ ٔحیظ ٔحبفؾت وشدٜ ٚ اص اتالف حشاستی ٘بؿی اص ػغٛح ؿفبف آٖ ٔی وبٞذ. ٔمذاس ایٗ كشفٝ 

ضشایت ٞذایت  حشاستی فٙبكش ػبص٘ذٜ آٖ ٚ ٔیضاٖ  ٬ٚ تٟٛیٝ آتشیْٛ ٚضقیت ٞٛاثٙذی ٬خٛیی ثؼتٍی ثٝ دٔبی راخّی آتشیْٛ

 فبیك وبسی ػغٛح آٖ داسد.

ثب ایدبد آتشیْٛ پٙدشٜ ٞبی فضبی ٔدبٚس دسٚ٘ی ٔی تٛا٘ٙذ تب حذ ٘یبص ثضسي ؿذٜ ٚ ٘فٛر سٚؿٙبیی عجیقی ٚ وبٞؾ ٘یشٚی  - 

 ثشق سا ػجت ؿٛ٘ذ.

 ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ ػبختٕبٖ وبٞؾ ٔی یبثذ. ثبس  ٬ثب پیؾ ٌشْ یب پیؾ ػشد ػبصی ٞٛای تبصٜ -

ثٝ ؿىُ غیش فقبَ اص ا٘شطی   ٬اٌش آتشیْٛ داسای ػغٛح رخیشٜ ػبص حشاست ثٛدٜ ٚ ثٝ ػٕت خٙٛة ٘یض چشخیذٜ ثبؿذ -

كشفٝ  .[2] خٛسؿیذی ثشای ٌشٔبیؾ دس سٚص صٔؼتبٖ ٚ ػشٔبیؾ دس ؿت تبثؼتبٖ اػتفبدٜ وشدٜ ٚ اص ا٘شطی ٔلشفی ٔی وبٞذ

ٚاػغٝ دس فضبٞبی ٔدبٚس آتشیْٛ ٘یبصٞبی ٌشٔبیـی آٖ سا وبٞؾ ٔی دٞذ ٚ دس ٔمبثُ ٘یض ثقضی اص آتشیْٛ ٞب ثٝ  خٛیی ا٘شطی

. أب ایٗ تٛا٘بیی ثٝ ٌشٔبی دسٚ٘ی آتشیْٛ ٘یض ثؼتٍی خلّت ٔیب٘دی ثٛدٖ وُ ٘یبصٞبی ٌشٔبیـی ػبختٕبٖ سا پبییٗ ٔی آٚس٘ذ

ٔیضاٖ فجٛس حشاست اص دیٛاس خذا وٙٙذٜ  ٬ٙدشٜ ٞبی آتشیْٛ ثٝ ػغح دیٛاسٞبداسد. ایٗ ٌشٔب ثب ٔٛاسدی چٖٛ ٘ؼجت ػغح خبسخی پ

خٟت ٌیشی ؿیت ٚ  ٬آتشیْٛ اص ػبصٜ اكّی وٝ ٔقٕٛال ثب ٘ؼجت ػغح پٙدشٟٞبی داخّی ثٝ وُ ػغح دیٛاس تقییٗ ٔی ؿٛد

 .[1] آًٞٙ فجٛس ا٘تمبَ حشاست اص پٙدشٜ ٞبی خبسخی آتشیْٛ دس استجبط اػت

خب ٔغشح ٔی ٌشدد ایٗ اػت وٝ ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ داسای آتشیْٛ ٔشوضی یب خغی ٞؼتٙذ اثش ٔیب٘دی ٘ىتٝ ای وٝ دس ایٗ 

ٚ ثش صیجبیی ثٟتشی سا ثش فضبٞبی ٔدبٚس داس٘ذ ٚ ثش فىغ آتشیْٛ ٞبی یىپبسچٝ ؿذٜ تٟٙب ثشای لؼٕتی اص ثٙب ایدبد ٔیب٘دی وشدٜ 

ٌشد ثٝ عٛس ثبِمٜٛ صیبد ثٛدٜ أب ایٗ آتشیْٛ ٞب ثبیذ ٞٛای ٌشْ  ػبختٕبٖ ٔی افضایٙذ. لبثّیت ٔیب٘دی ٌشی ٘ٛؿ چؼجیذٜ ٚ دٚس

تشی ٘ؼجت ثٝ ثمیٝ دسیبفت ٕ٘بیٙذ. صٔب٘ی وٝ ؿیـٝ ٞبی آتشیْٛ ؿیت داس ثبؿٙذ ٔیضاٖ اتالف حشاستی اص حبِت فٕٛدی ثیـتش 

دسكذ وبٞؾ ٔی یبثذ ٚ  25تب ٘یبصٞبی ٌشٔبیـی آٖ  ٬دسٖٚ آتشیْٛ افضایؾ یبثذاػت ٚ صٔب٘ی وٝ ػغح دیٛاسٞبی سٚ ثٝ خٛسؿیذ 

تغییشی ٞٓ دس ٚضقیت داخّی ػبختٕبٖ ایدبد ٕ٘ی وٙذ. دس ایٗ حبِت خزة ٌشٔب دس آتشیْٛ تبثقی اص ٘حٜٛ تٟٛیٝ ػبختٕبٖ 

 .[4]خٛاٞذ ثٛد 

ثٝ وبس  ٬ثشای وبٞؾ افضایؾ دٔبی آتشیْٛ ٞب دس تبثؼتبٖ ٔی تٛاٖ اص ػبیٝ ا٘ذاصی ػغٛح تٛػظ دسختبٖ یب كفحبت ٔقّك

ثبدٌیش ٚ ثٝ وبسٌیشی ػبیجبٖ ٞبی ٔتلُ ثٝ آتشیْٛ اػتفبدٜ وشد. كشفٝ خٛیی  دس ا٘شطی تب  ٬ی خشْ حشاستی ٚ ثشٚدت تبثـیٌیش
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ا٘ذاصٜ ای ثٝ ا٘تخبة ٘ٛؿ ٚ ٔیضاٖ ؿیـٝ ٌزاسی دس آتشیْٛ ثؼتٍی داسد صیشا ایٗ أش ثش ٔیضاٖ دسیبفت ٘ٛس سٚص٘ٝ ٚ الیٝ ثٙذی 

 .[1]حشاستی تبثیش ٔی ٌزاسد 

 

 جزب ي رخیشٌ اوشطی خًسضیذیتشسسی وقص آتشیًم دس  -11
اٌش چٝ دسیبفت ٘ٛس عجیقی ٚ وبٞؾ ٘یبص ثٝ سٚؿٙبیی اِىتشیىی دس ػبختٕبٖ ٞب اص٘مب لٛت ثٝ وبسٌیشی آتشیْٛ ٞبػت أب ثب 

ثشاثش  5ْٛ تب افضایؾ ػغٛح ؿیـٝ ای تجبدَ حشاستی ثیٗ داخُ ٚ خبسج افضایؾ ٔی یبثذ. ثشای ٔثبَ یه ؿیـٝ دٚ خذاسٜ دس آتشی

یه دیٛاس فبیك حشاستی ؿذٜ ٔی تٛا٘ذ حشاست اص دػت دٞذ. اص ایٗ ٘ؾش اػتفبدٜ اص پٛػتٝ دْٚ دس آتشیْٛ ٞب ثشای وبٞؾ تجبدَ 

ِٚی  –تب ایدبد پُ حشاستی وٙذ  –حشاستی ٚ اثش ثبد ػشد اِضأی اػت. پٛػتٝ دْٚ اٌش چٝ استجبط حشاستی ثب ػبصٜ آتشیْٛ ٘ذاسد 

 .[4] ٘ٛس ٚ دیذ ٚ ٔٙؾش سا اص افشاد ػّت ٕ٘ی وٙذأىبٖ دسیبفت 

اص ػٛی دیٍش آتشیْٛ تٛا٘بیی خزة ٚ رخیشٜ ا٘شطی خٛسؿیذ سا ثٝ ؿىُ یه ػبٔب٘ٝ ایؼتب داسد ٚ اص ایٗ ٘ؾش ثٝ ؿىُ خزة 

عَٛ غیش ٔؼتمیٓ ا٘شطی خٛسؿیذ سا دس فضبی صیش خٛد رخیشٜ ٔی وٙذ. ایٗ حشاست ثبفث ٔی ؿٛد تب دٔبی ٔتٛػظ آتشیْٛ دس 

دسخٝ ثبثت ثبلی ثٕب٘ذ وٝ ٘تیدٝ آٖ فذْ تبثیش ٘ٛػب٘بت دٔبی ٔحیظ ثش فضبی داخّی ٚ ٔدبٚس آتشیْٛ اػت.  18تب  15ػبَ ثیٗ 

ػغٛح ثذٖٚ ػبیٝ دسٖٚ آتشیْٛ  ٬دس حبِت وّی ٔیضاٖ دسیبفت ایٗ ا٘شطی دس ػبختٕبٖ ثٝ خٟت ٌیشی آتشیْٛ ٘ؼجت ثٝ خٛسؿیذ

ثشٚدت تبثـی ٚ اثش ؿٛٔیٙٝ خٛسؿیذی دس آتشیْٛ ثب  ٬داخّی ثؼتٍی داسد. تٛصیـ حشاست ٚ ؽشفیت حشاستی ػغٛح فٕٛدی ٚ افمی

 47ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ دس ػبختٕبٖ سا تب  ٬ؿبوّٝ ای ٔقٕبسا٘ٝ ٚ دسوی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ اص ساثظ ػبختٕبٖ ٚ ٔحیظ

ٚ آِٛدٌی ٞبی ٘بؿی اص آٖ ٞب ثٝ ٘حٛ ٔٛثشی  دسكذ وبٞؾ دادٜ ٚ اص اؿغبَ فضب تٛػظ تبػیؼبت ٔىب٘یىی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔشتجظ

ٞٛاثٙذی ٚ ضشایت حشاستی ػغٛح ؿفبف ٚ وذس آتشیْٛ ٘یض ثؼتٍی داسد  ٬ثىبٞذ. ٔمذاس ایٗ كشفٝ خٛیی ثٝ دٔبی داخّی آتشیْٛ

[7]. 
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ساٞشٚٞب ٚ دیٛاسٞبی خبسخی ٘یض  ٬صؿٛٞب٘یٕٝ ؿفبف ٚ وذس ٞؼتٙذ. ثب ٬آتشیْٛ ٞب اص ٘ؾش وبِجذی تشویجی اص ػغٛح ؿفبف

دس ٘حٜٛ ٚ  ٬ٔلبِح ٚ خضئیبت اخشایی ثٝ وبس سفتٝ دس آٖ ٬فضبی داخّی آتشیْٛ ٞب سا احبعٝ ٔی وٙٙذ. ٚیظٌی ٞبی ٞٙذػی آتشیْٛ

یی الیٝ ثٙذی حشاستی ٚ تٟٛیٝ عجیقی تبثیش ثؼضا ٬ٔـىالت اوٛػیؼتٕغ ٬اتالف حشاستی ٬ٔیضاٖ دسیبفت ٘ٛس ٚ ا٘شطی خٛسؿیذ

ٞب سا ٔـخق ٔی وٙذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ  ٞب وبسایی ٟ٘بیی آتشیْٛ داس٘ذ. ٞش یه اص ٔٛاسد فٛق پبسأتشٞبیی ٞؼتٙذ وٝ تشویت آٖ

ػبیش  ٬ثّىٝ ثبیذ پغ اص تقییٗ ٔحذٚدٜ فّٕىشد ٞش یه ٬ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ تٙؾیٓ ٚ یب ٔـخق ؿٛ٘ذ ٬ٕٞچٖٛ سٚؽ ٞبی ٔتذاَٚ

 .[7]أتشٞب سا ثب ٞٓ ٕٞبًٞٙ وشد سپب

 یىش ثٙذی ػبختبس ؿىّی ٚ ٞٙذػی آتشیْٛ تبثقـ اص فٛأُ ٔتقذدی اػت :پ

 ٘حٜٛ اػتمشاس فضبٞبی ٔدبٚس ٘ٛسٌیش ٚ ػغح ٔٛسد ٘یبص ثشای ٔحٛعٝ ػبصی داخّی. ٬فشْ ػبختٕبٖ اكّی -

 ٔیضاٖ دسیبفت سٚؿٙبیی ٚ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص اص خٛسؿیذ ثشای اػتفبدٜ اص لبثّیت ایؼتبی آتشیْٛ. -

 .[4]ػبصٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ؿیـٝ ٚ دیٛاسٜ ٞبی خبسخی  ٬ثبد ػشد ٚ تجبدَ حشاستی اص عشیك ػغٛح ؿفبفوبٞؾ اثش  -
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ٔیضاٖ ٘ٛس عجیقی وٝ ثٝ دسٖٚ آتشیْٛ ٘فٛر ٔی وٙذ فٙلش اكّی دس عشاحی آتشیْٛ اػت چشا وٝ ٞٓ سٚؿٙبیی داخّی فضبی 

شیْٛ ٚ ٞٓ فضبی ٔدبٚس آتشیْٛ سا تبٔیٗ ٔی وٙذ. ٔیضاٖ ایٗ ٘ٛس اص چٙذ فبُٔ تبثیش ٔی پزیشد وٝ دس عشاحی آتشیْٛ ثٝ آٖ ثبیذ آت

تٛخٝ وشد. ٔیبٍ٘یٗ دسخـؾ ٘ٛس ػبفت آفتبثی دس ٔحُ وٝ ثش ٔیضاٖ ٚ ٘ٛؿ ؿیـٝ ٌزاسی ثشای پٛػتٝ ػبختٕبٖ ٚ آتشیْٛ تبثیش 

بٔیٗ ٔیضاٖ ٘ٛس دس ػغح ٕٞىف آتشیْٛ ثبیذ ثٝ صاٜٚ ٚسٚد ٘ٛس ٚ ا٘قىبع آٖ اص ػغح خب٘جی تٛخٝ ثشای ت ٬ٔی ٌزاسد. فالٜٚ ثش ایٗ

ذیٟی اػت ٔحٛعٝ ػبصی ٚ تضئیٙبت ٔقٕبسا٘ٝ دس داخُ آتشیْٛ ثب ویفیت ٘ٛس استجبط داسد. خٟت ٌیشی ؿیـٝ ٞبی ث .[4]وشد 
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یبی ؿشلی ٚ غشثی ضٕٗ آٖ وٝ ٔیبٍ٘یٗ دٔبی ایٗ فضبی ٘ٛسٌیش ٘جت ثٝ ٘ٛس رخیشٜ وٙٙذٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد. دس صٚا

دس ثؼیبسی ٔٛاسد  .[2]سا ػّت خٛاٞذ وشد  ٘ٛس ٔضاحٓ ؿشایظ آػبیؾ افشاد ٬ ٚاػظ دس تبثؼتبٖ ثٝ عٛس فضایٙذٜ ای ثبال ٔی ثشد

ٖ ٞبی ٔٛثش دس تٟٛیٝ ٔؼئّٝ ٘ٛسٌیشی ٚ ػبیٝ ثٝ آٖ ٞب ثبٞٓ دس تقبسم لشاس ٔی ٌیش٘ذ. ٔقٕٛال اص لبثّیت ثبصتبة ٘ٛس ٚ ػبیجب

آتشیْٛ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. اػتفبدٜ اص ػبیجبٖ ثبفث خٌّٛیشی اص ٘ٛسٌیشی وبُٔ دس صٔؼتبٖ ٚ ِضْٚ ٚخٛد ٘ٛسٞبی ٔلٙٛفی ثیـتش 

دس ثمیٝ اتبق ٞبی ػبختٕبٖ ٚ حتی دس خٛد آتشیْٛ ٔی ؿٛد. ثذیٗ ٔٙؾٛس ٔقٕٛال اص ػبیجبٖ ٞبی ٔتحشن ٚ لبثُ خب ثٝ خبیی ٚ 

ٔتفبٚت دس صٔؼتبٖ ٚ تبثؼتبٖ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. ٔقٕٛال عشاحبٖ ٚ ٔقٕبساٖ دس ٔٛسد ٘ٛسٌیشی اتبق ٞبی دٚس تب  أىب٘بت تٟٛیٝ

دٚس آتشیْٛ ٞب ثٝ كٛست عجیقی ثؼیبس خٛؽ ثیٙب٘ٝ فىش ٔی وٙٙذ ِٚی ٔقٕٛال حشوت اثش ٞب ثبفث اختالف ٘ٛسٌیشی دس استفبؿ 

 .[1]ٞبی ٔختّف آتشیْٛ ٚ فضبٞبی اعشاف آٖ ٔی ؿٛد 
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 وتیجٍ گیشی  -14
آٖ چٝ ثٝ تفلیُ پیشأٖٛ عشاحی پبیذاس ٌفتٝ ؿذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘ٛفی ٍ٘شؽ ثٝ ٔقٕبسی اػت وٝ ثٝ ویفیت ٌشایی ٚ تٛخٝ 

ٌزس ٚ ٞیدب٘بت آ٘ی ٔبَ ٘یؼت ٚ ثشٌشفتٝ اص ؿشایظ صٚدٚ تٛخٝ ثٝ ٔحیظ اؿبسٜ داسد. ِزا عشاحی پبیذاس یه ػجه فش ثٝ آیٙذٜ

 د ٚاخذ ٔفبٞیٓ فٕیمی اػت وٝ پیٛ٘ذ دٞٙذٜ اػبٖ ٚ عجیقت ٚ ٔحیظ اػت.ٕ٘ی ثبؿذ ثّىٝ دس ثغٗ خٛ

ٔشف ا٘شطی دس ػبختٕبٖ ٞب سا ثٝ  ٬ثبیذ ثب سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ دس عشاحی  ٬أشٚصٜ ثب تٛخٝ ثٝ پبیبٖ پزیش ثٛدٕ٘ٙبثـ تدذیذ پزیش

 سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دا٘ؼت.ػٕت تٛػقٝ پبیذاس ثجشیٓ. ثش ٕٞیٗ اػبع آتشیْٛ سا ٔی تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ یه فٙلش دس خٟت 

تٟٙب  آتشیْٛ ٞب ٬ٔٙبثـ ا٘شطی عجیقی ٘مؾ ثؼضایی دس ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی ایفب ٔی وٙٙذ. دس ٌزؿتٝآتشیْٛ ٞب ثب تبٔیٗ 

ٔی تٛاٖ ثب ثٝ وبس ٌیشی سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ  ٬٘مؾ ٔی وشد٘ذ أب أشٚصٜ فالٜٚ ثش تبٔیٗ سٚؿٙبیی ثٝ فٙٛاٖ یه ٘ٛسٌیش ٔشوضی ایفبی

آٖ ٞب سا فبّٔی ثشای استجبط اوِٛٛطیه ثیٗ ػبختٕبٖ ٚ ٔحیظ دا٘ؼت ٚ ثب ثٝ وبسٌیشی فٛأُ عجیقی اص اتالف ا٘شطی خٌّٛیشی 

 وشد ٚ ٞٓ چٙیٗ ٘مؾ ٔٛثشی دس ایدبد استجبط ثلشی افشاد ایدبد ٔی وٙذ.

ثٝ كشفٝ خٛیی لبثُ تٛخٟی دس  دس ٘تیدٝ ٔی تٛاٖ ثب ثٝ وبسٌیشی آتشیْٛ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘بد ٔقٕبسی پبیذاس دس ػبختٕبٖ ٞب

ٔلشف ا٘شطی سػیذٜ ٚ افضایؾ ػغح سفبٜ ٚ ایدبد ٔحیغی ٔٙبػت ثشای ػبوٙبٖ ٚ ػبٔبٖ دٞی ثحشاٖ اتالف ا٘شطی سا ؿبٞذ 

  خٛاٞیٓ ثٛد.
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 مشاجع
ِٚیٗ ٕٞبیؾ افك ٞبی ا، تحّیُ اٍِٛی آتشیْٛ دس اػتفبدٜ اص ا٘شطی ٞبی عجیقی دس آػٕبٖ خشاؽ ٞب .ؿ، فالیی ،ف، ٔظٌب٘ی ،ٖ ،ثبلشی[ 1]

  .1393 ،ٚ ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٚ سٚػتبیی ا٘شطی ، ٌشدؿٍشی ، فٕشاٖ ،٘ٛیٗ دس تٛإ٘ٙذ ػبصی ٚ تٛػقٝ پبیذاسٔقٕبسی

وٙفشا٘غ ّٔی فٕشاٖ ٚ اِٚیٗ ، آتشیْٛ ساٞىبسی ثشای ٍ٘ٝ داؿت ا٘شطی دس عشاحی ػبختٕبٖ ٞبی اداسی پبیذاس .ٖ، ِٚی ثیً ،ْ ،ٔختبسی[ 2]

  .1397 ،ٙبسصیجبو، تٛػقٝ

 .1386، ؿـٕیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ا٘شطی، آتشیْٛ ٕ٘بد یه ٔقٕبسی پبیذاس .ح، ٔذی ،ْ ،ؿٕیشا٘یٔفیذی [ 3]

ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ٚ تٛػقٝ پبیذاس ثب ٔحٛسیت اص ٔقٕبسی ثٛٔی تب ، پبیذاسثشسػی خبیٍبٜ آتشیْٛ دس ٔقٕبسی  .ؿ، حؼیٗ پٛس ،ا ،آصاد[ 4]

 .1392 ،ٔـٟذ، ؿٟش پبیذاس

 .دٚٔیٗ وٙفشا٘غ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت ٔحیظ صیؼت، آتشیْٛ دس ٔقٕبسی پبیذاس .ْ ،ئیٖٛضیب [5]

وٙفشا٘غ ثیٗ ، ثشسػی ٘مؾ آتشیْٛ ٞب دس ٔلشف ٚ وٙتشَ ا٘شطی دس ٔشاوض تدبسی دس ٞضاسٜ ػْٛ ٚ ٔقٕبسی ٔقبكش ایشاٖ ف. ،كبِحیبٖ[ 6]

 .1392 ،تجشیض، إِّّی ٟٔٙذػی فٕشاٖ ٚ ٔقٕبسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی

دٚٔیٗ وٙفشا٘غ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ، ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ػٛخت دس ػبختٕبٖ ٞبی اداسیآتشیْٛ دس  ٘مؾ .ْ، لشائتی ،ْ، ٔختبسی ،س ،ٔذ٘ی[ 7]
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