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   استان کشور3ای در مراکز  ای و غیر حرفه های اماکن حرفه سوزی مقایسه آماری آتش

@ @

  .5 ، صغری کامل4، ناهید قوامی 3،  محسن نوروزی2 ،  محمد یاری 1رستم گلمحمدی
  ای  گروه بهداشت حرفه-دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان  عضو هیات علمی  -1
  ای  همدان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه-)مسئول مقاله ( ای   کارشناس بهداشت حرفه-2
  ای   کارشناس بهداشت حرفه- 5 تا 3
  

   چکیده
تواند در زمان کوتاهی عالوه بر وارد نمودن خسارات مالی و  سوزی حادثه ناخوشایندی است که می  آتش   

آمارهای منتشره گویای این مطلب است که .  گرددهای انسانی ها سبب آسیب از بین رفتن سرمایه
آورد، این در حالی است که  ها سالیانه میلیاردها دالر خسارت مستقیم و غیر مستقیم به بار می سوزی آتش

 .افتد های کاری اتفاق می ها در محیط حدود یک سوم حریق

در شهر های مشهد، تبریز و سوزی   پژوهش مجزا مربوط به بررسی حوادث آتش3در مقاله حاضر نتایج   
 بوده که توسط نویسندگان انجام و مقاله حاضر ار نتایج آنها به صورت تحلیلی و 79تا 76همدان در سالهای

   .ای تدوین شده است مقایسه
در اماکن % 7/49، ) فقره2764(سوزی  نتایج این تحقیقات نشان داد که از کل آمارهای سالیانه آتش

آمار منتشره .  مربوط به سایر اماکن بوده است% 23مربوط به اماکن مسکونی و % 3/27ای و صنعتی،  حرفه
از کل  1376نشانی وزارت کشور نیز نشان داده است که در سال  توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش

ی مربوط به اماکن مسکون% 5/35ای و صنعتی،  مربوط به اماکن حرفه% 5/30،  ) فقره38076(ها  سوزی آتش
 شهر مورد مطالعه بیشترین 3نتایج تحقیق همچنین نشان داد که در . مربوط به سایر اماکن بوده است% 34و 

افزایش تعداد مسافرین جمع آوری محصوالت . بوده است) تیر و مرداد(سوزی در تابستان آمار آتش
مقایسه . ان باشدتواند از علل باال بودن آمار حریق در فصل تابست کشاورزی و تعطیالت مدارس می

  .ها مربوط به خطای انسانی بوده است از علل حریق% 86ها نشان داد که  سوزی آتش
ترتیب در  ها در هر یکصد هزار نفر جمعیت به سوزی نتایج همچنین نشان داد که نرخ بروز آتش

 شهرهای دیگر  برابر بیشتر از5/1 بوده است که آمار مشهد حدود 93 و در مشهد 65،  در تبریز 53همدان  
  . را نشان داده است و علل مهم آن تراکم جمعیت و ایجاد شرایط غیر ایمن بویژه در فصل تابستان بوده است

های مدون  سوزیها به جهت پیشگیری از بروز آنها بایستی برنامه نتیجه نهایی این که با توجه به آمار آتش   
مند برای  طور منظم و هدف ی و سیاحتی بهآموزشی و نظارتی در سطح کشور خصوصاً شهرهای زیارت

  .گروههای هدف خصوصاً شاغلین اجرا گردد
  ای، اماکن صنعتی سوزی، حریق، اماکن حرفه آتش  : کلیدیکلمات

  

  مقدمه 
 از الطاف و رحمت الهی است که خداوند متعال آنرا به همه موجودات  ،        ایمنی در مقابل حوادث و خطرات

ای است  ریزی، دارای جایگاه ویژه  انسان در بین موجودات به خاطر وجود قوه تفکر و برنامه. استهستی عطا فرموده 
 ای بر  روز استفاده از این موهبت را به عنوان مقدمه ی اجرایی هر فرد در طول شبانه ها اما محدودیتها و تراکم برنامه

شناسند   انسانها کم و بیش شرایط غیر ایمن را میهر کار از اولویت خارج نموده است، لذا مشاهده می شود اگرچه



  450  1383 همدان _چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران  
  

  
 

 
یکی از عوامل مهم در کنترل شرایط . دهند و با اعمال ناایمن آشنایی دارند ولی رفتارهای مخاطره آمیز را انجام می

و رفتارهای نا ایمن ایجاد بسترهای قانونی، فرهنگی و احتماعی است زیرا انسان موجودی است اجتماعی و 
  .حاکم بر جامعه او بوده و هست ل و فکر وی منوط به رشد فرهنگ عمومیشکوفایی عق

موضوع ایمنی یکی از اسرار هستی و حیات انسانی است که هر چه بر تاریخ حیات و تمدن بشری افزوده   
ی خطرات بیشمار. گردد  زیرا زندگی انسان هر روز از روز قبل پیچیده تر می،شود گردد بر اهمیت آن افزوده می می

این خطرات گاه به طور مستقیم از ناحیه خود انسان ایجاد شده . کنند زندگی انسان و محیط زیست او را تهدید می
کند و گاه در اثر فعل و انفعاالت  ها و مصنوعات فکر و دست بشر تجلی می و گاه به صورت غیرمستقیم در اثر ساخته

کند تا به علل و  ن متفکر، با تجزیه و تحلیل وقایع تالش میاما انسا. گذارند طبیعی بر زندگی او تاثیر مخرب می
عوامل وقوع آنها پی ببرد و با تسلط بر آنها از آثار و عوارض نابهنجار و وقوع مجدد آنها پیشگیری نماید و یا اینکه 

  .عوارض ناشی از آن را به حداقل ممکن برساند
آتش در محیط . ز خود در زندگی بشر بر جای نهاده استهایی است که آثار بسیار ا  آتش از جمله پدیده       

اما در صورتی که از کنترل . ای داشه باشد تواند تاثیرات مثبت و سازنده زیست انسان چه در شهر و چه در روستا می
پس باید ضمن . تواند سبب صدمات و خسارات هنگفتی گردد خارج شود به صورت یک بال و حادثه ناگوار می

کند از وقوع آن پیشگیری نمود  رسی علل و عوامل وقوع آتش، وقتی که شکل مخرب و ویرانگر پیدا میشناخت و بر
های ویرانگر اغلب در اثر   حریق،باشد علل بروز حریق متنوع می. و یا در صورت بروز، آنرا کنترل و هدایت نمود

) عمدی(صورت آگاهانه  و گاهی نیز بهانگاری و بی توجهی یا عدم رعایت ضوابط و اصول ایمنی توسط انسان  سهل
ها به لحاظ حفظ امنیت جامعه و ایجاد بستر آرامش مردم، خصوصاً  یافتن علل و عوامل وقوع حریق. شوند ایجاد می

  . شود های مهم امنیت اجتماعی محسوب می شاغلین یکی از مؤلفه
 هر آنچه که در طول این مدت به اندازی شده است، اما نشانی از یک قرن قبل در ایران راه  خدمات آتش

با توجه به اهمیت ایمنی . باشد صورت آماری یا انتقال تجربه عملی به صورت مدون تنظیم نشده و در اختیار نمی
باشد، متولیان امر را موظف  برای ادامه حیات انسان و با توجه به مسئله حریق که موضوع بسیار با اهمیتی می

ها را جمع آوری  سوزی های مناسب در این زمینه آمار و ارقام و علل و عوامل وقوع آتش شنماید تا با انجام پژوه می
ی  ها گیری و تیمهای عملیاتی قرار دهند تا با یک برنامه مدون  و اطالعات دقیق برنامه و در اختیار مبادی تصمیم

  .ها را به سامان برسانند سوزی ریزی مهار آتش پیشگری و برنامه
  روش کار

 استان در 3اله ارائه شده حاضر حاصل سه پژوهش مجزا و همسو در مطالعه علل و عوامل حریق مراکز مق@
مطالعه به صورت گذشته نگر برای . باشد ای می  مقطعی و مقایسه-نقاط مختلف کشور و به صورت توصیفی 

  .ه است بود79 و شهر مشهد در سال 77 و شهر تبریز در سال 76های شهر همدان در سال  حریق
های عملیات اطفاء حریق که توسط سازمانهای  روش کار به این صورت بود که با مراجعه به پرونده   

های طراحی شده  وارد و سپس با  نشانی شهرهای مذکور صورت گرفته کلیه اطالعات مورد نیاز در پرسشنامه آتش
منتقل و مورد  SPSSوتری نرم افزار آماری انتقال به جداول کدبندی شده و رفع اشکاالت احتمالی به محیط کامپی

  .گرفت تحلیل قرار
 و آنالیز کامپیوتر در  ها نشانی و کدبندی داده ی موجود در سازمان آتش ها ها از پرونده روش استخراج داده   

 ت برای سهول ها در کدبندی داده. هر سه تحقیق مشابه بوده است و جمع بندی کلی نیز به همین صورت بوده است
یک  مشابهت بیشتری داشتند در یکدیگرادغام گردیده و در را که ها دادهیابی به نتایج پژوهش گروههایی ازو دستکار

مشاغل، آموزشی، اداری، اماکن صنعتی،: ای ر مثال منظور از اماکن حرفهبه طو.گروه مورد بررسی قرارگرفته است
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اند و سایر اماکن مانند  بندی شده کن مسکونی جداگانه طبقه اما و وسایل نقلیه بوده است و به خاطر اهمیت، عمومی 

در این تحقیق همچنین ساعات شبانه روز . باغ و مزرعه و جنگل و مراکز دفن زباله در گروه سایر اماکن آمده است
  . ساعته تقسیم شده است6به چهار دوره 

  

  نتایج 
 2 و جدول شماره 1376یک اماکن در سال سوزی در سراسر کشور به تفک  توزیع موارد آتش1 جدول شماره 

شود تعداد  همانگونه که مالحظه می.  استان را نشان داده است3ها در مراکز  سوزی نتایج مقایسه و مطالعه آمار آتش
 فقره  در سالهای مذکور بوده 2764ای و صنعتی سه شهر مورد مطالعه جمعاً  سوزیهایی که در مراکز حرفه آتش

در اماکن مسکونی %) 3/27( فقره 756ای و صنعتی و   مربوط به اماکن حرفه%) 7/49 (1373عداد است که از آنها ت
های آن  سوزی کل آتش% 54( فقره با 1007در مقایسه شهر مشهد . در سایر اماکن رخ داده است%) 23 (635و 

و %) 7/49( فقره 91رتیب با ای و صنعتی داشته و در همدان و تبریز به ت بیشترین تعداد را در اماکن حرفه) شهر
 80ها در اماکن مسکونی در همدان با  سوزی اند و تعداد آتش ی دوم و سوم قرار داشته ها در رده%) 3/38( فقره 275
کمترین تعداد %) 4/25( فقره 477و مشهد با %) 1/28( فقره 202باالترین تعداد و در شهر تبریز با %) 7/43(فقره 
  .ندا ها را داشته سوزی آتش

 فقره   383باالترین تعداد و در مشهد %) 5/33( فقره 240ها در سایر اماکن در شهر تبریز با  سوزی  تعداد آتش
  .اند ی دوم و سوم قرار گرفته ها در رده%) 6/6( فقره 12و در همدان با %) 6/20(

دهد که  ه را نشان میسوزی در ایام هفته در شهرهای مورد مطالع  مقایسه توزیع درصد آتش1نمودار شماره 
 باالترین تعداد و روزهای یکشنبه و سه شنبه و 76در طول سال %) 5/18( فقره 34در همدان روزهای شنبه با 

سوزی را  کمترین تعداد آتش%) 5/11(فقره 21آمار مشابه بوده و روزهای جمعه با %) 6/13( فقره 25پنجشنبه با 
کمترین %) 7/11( فقره 83باالترین تعداد و روز جمعه با %) 6/15(فقره  112در تبریز روز پنجشنبه با . اند داشته

 فقره 240باالترین تعداد و روز یکشنبه با %) 3/15( فقره 286اند و در مشهد روز چهارشنبه با  آمار را داشته
زهای شنبه در جالب است عنوان شود که رو. اند سوزی را به خود اختصاص داده کمترین تعداد آتش%) 9/12(

  .اند مشابه هم بوده% 5/14ها با  سوزی ها با توجه به تعداد کل آتش سوزی شهرهای تبریز و مشهد درصد آتش
دهد که در این میان در شهر  ها در ساعات شبانه روز را نشان می سوزی  مقایسه درصد  آتش2نمودار شماره 

بین %) 8/14( فقره 27 و کمترین آن با 6-12 ساعات بین%) 37( فقره 59سوزی با  همدان باالترین تعداد آتش
- 24ها بین ساعات  سوزی  به وقوع پیوسته بود و در شهر تبریز و مشهد مشترکاً بیشترین تعداد آتش18-24ساعات 

سوزی اتفاق  بیشترین تعداد آتش%) 6/35( فقره 665و در مشهد با %) 35( فقره 252 به ترتیب در تبریز با 18
 77توان به   اتفاق افتاده بود که می24-6سوزی در تبریز و مشهد بین ساعات  و کمترین تعداد آتشافتاده است 

  .در مشهد اشاره نمود%) 9/9( فقره 186در تبریز و %) 7/10(فقره 
دهد که  ها را بر حسب ماههای سال در مراکز سه استان نشان می سوزی  مقایسه درصد آتش3نمودار شماره 

و در دیماه با %) 11( فقره 21ی مرداد، شهریور و مهر با  سوزی ماهها  فقره آتش183 از 76ل در همدان در سا
سوزی را به خود  کمترین تعداد آتش%) 4( فقره 8سوزی و ماه فروردین با  باالترین تعداد آتش%) 10(فقره 18

  .اند اشتهتعداد مشابهی را د%) 9( فقره 17اختصاص داده بودند و ماههای خرداد و آبان با 
سوزی، ماههای تیر و شهریور با   فقره آتش717 از بین 1377 در شهر تبریز ماههای تیر و شهریور در سال 

کمترین تعداد %) 5/5( فقره 40باالترین تعداد و اردیبهشت ماه با %) 10( فقره 75و مردادماه با %) 11( فقره 77
  .اند سوزی را به خود اختصاص داده آتش
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و ماههای خرداد و مرداد به %) 12( فقره 327سوزی تیرماه با   فقره آتش1864 از بین 79ال در مشهد در س

. اند سوزی را داشته کمترین تعداد آتش%) 5( فقره 97باالترین تعداد و آبانماه با %) 11( فقره 204 و 207ترتیب با 
  . هم گزارش گردیده بودسوزی مشابه این در حالی است که در مشهد ماههای بهمن و اسفند آمار آتش

در . دهد  مقایسه توزیع درصد علل و عوامل وقوع حریق را در شهرهای مورد مطالعه نشان می4نمودار شماره 
احتیاطی و خطای انسانی بوده و این در حالی است که در  ها در اثر بی سوزی از آتش%) 7/49( فقره 91شهر همدان 
  .در اثر بی احتیاطی گزارش گردیده بود%) 6/88( فقره 1651هر مشهد با و در ش%) 2/88( فقره 632شهر تبریز با 

و % 3/5اند و فقط در شهر تبریز  فاقد بیمه بوده% 7/94، در هر سه شهر حدود  سوزی در خصوص بیمۀ آتش
  .اند اماکن دارای بیمه بوده%  3/6در شهر مشهد  

@ @

  )1376آمار سال(سر کشور به تفکیک اماکن  در سرا سوزی  توزیع فراوانی وقایع آتش- 1جدول شماره 
@ @

 درصد جمع تعداد سوزی مکان آتش گروه کلی
 3268 تجاری
 855 اداری

 2471 کارگاه و کارخانه
 1390  انبار

 316  مراکز آموزشی
 159  مراکز درمانی

  اماکن
  و صنعتی
 ای حرفه

 3114  وسایل نقلیه

11603 5/30 

 5/35 13534 13534   مسکونیخانگی و مسکونی
 2242  باغها

 2431  مزرعه و خرمن
 932  جنگل

 2156  مراکز زباله
 سایر اماکن

 5178  سایر موارد

12939 34 

 100 38076 سوزی جمع کل آتش
@ @

  های مورد مطالعه ها بر حسب محل وقوع آن در شهر سوزی ای  آتش  جدول مقایسه -2جدول شماره 
@ @

 جمع  مشهد  تبریز همدان ادتعد ردیف

  اماکن  1373  1007  275 91 تعداد
 7/49 54 3/38 7/49 درصد ای صنعتی و حرفه

 3/27 4/25 1/28 7/43 درصد اماکن مسکونی 756 474 202 80 تعداد
 23 6/20 5/33 6/6 درصد سایر اماکن 635 383 240 12 تعداد

  - 1379 1377 1376  سال وقوع
  2764 1864 717 183  سوزیتعداد کل آتش 

 83 93 65 53 )در یکصد هزار نفر جمعیت( میزان بروز 
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  سوزیها در سه شهر مورد مطالعه در روزهای هفته  مقایسه درصد آتش- 1نمودار 
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   مطالعه در گروههای ساعات شبانه روزسوزیها در سه شهر مورد  مقایسه درصد آتش- 2نمودار 
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  سوزیها در سه شهر مورد مطالعه در ماههای مختلف سال  مقایسه درصد آتش- 3نمودار 
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همدان تبريز   مشهد
  سوزیها در سه شهر مورد مطالعه بر حسب علل وقوع  مقایسه درصد آتش- 4نمودار 

  

  گیری جهبحث و نتی
انگاری  ها به علت سهل سوزی از وقوع آتش% 86نتایج بررسی نشان داد که در شهرهای مشهد و تبریز بیش از 

همسویی نتایج آمارهای مشهد و . بوده است% 7/49و بی احتیاطی افراد بوده که این رقم در شهر همدان حدود 
  .ورد نیز صادق استتبریز حاکی از این است که اصل کلی در بروز حوادث در این م

ها در فصل  سوزی سوزی نتیجه نشان داد که در شهرهای مشهد و تبریز اکثر آتش درخصوص ماههای آتش
ها را به خود  سوزی تابستان بویژه در تیرماه بوده ولی در شهر همدان مرداد، شهریور و دی ماه بیشترین آمار آتش

آوری محصوالت کشاورزی و افزایش دما و در دیماه در  ه علت جمعتوان ب اند و علت این امر را نیز می اختصاص داده
   .همدان به علت برودت هوا و استفاده از وسائل گرمازای غیر ایمن عنوان کرد

ای در مراکز استان های مورد مطالعه نشان  ای و غیرحرفه ها در اماکن حرفه سوزی ای آتش مطالعات مقایسه
 در شهر تبریز روز پنجشنبه و در همدان روز شنبه از ایام هفته را باالترین داد، در شهر مشهد روز چهارشنبه و

توان روز مشخصی از هفته را به عنوان روز پرحادثه  اند و از این جهت نمی سوزی را به خود اختصاص داده تعداد آتش
شگیری از وقوع تلقی نمود و بایستی عالوه بر تکمیل این گونه پژوهشها تدابیر ایمنی و بهداشتی جهت پی

  .سوزی در همه حال اتخاذ و عملی گردد آتش
 12-18مقایسه نتایج  در خصوص ساعات وقوع بیشترین تعداد حریق در شهرهای مشهد و تبریز بین ساعات 

توان بعلت برودت هوا در صبح در اکثر ماههای سرد سال   بوده است که در این خصوص می6-12و در شهر همدان 
  .و استفاده از وسائل گرمازای غیرایمن اشاره کرد)  دی ماهخصوصاً(در همدان 

سوزی در مراکز سه استان مورد بررسی در شهر  بر اساس مطالعه و نتایج به دست آمده از بررسی آمار آتش
ای صنعتی محسوب گردیده، بسیار  باال بوده و با   که جزء اماکن حرفه ها در اماکن عمومی سوزی مشهد تعداد آتش

باشد و علت   برابر سایر شهرها می5/1 هزار نفر جمعیت شهری حدود 100سوزی به تعداد   به نرخ بروز آتشتوجه
ی گروهی  ها ای از طرف رسانه توان حضور زائرین توجیه کرد که بایستی در این خصوص تدابیر ویژه آن را نیز می

  .نشانی شهر اندیشیده شود خصوصاً صدا و سیمای محلی و سازمان آتش
 3/38ای در سه شهر مورد بررسی آماری بین  های مورد بررسی آمار مربوط به اماکن حرفه سوزی در بین آتش

این آمار از جهات مختلف نگران کننده می باشد و از طرف دیگر با آمار کشوری که .  درصد را نشان داده است54تا 
ای از نظر خسارات جانی و مالی اغلب  ی و حرفههای صنعت حریق.  درصد  اعالم شده فاصله قابل توجهی دارد5/30
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گذارد و عالوه بر  جبران ناپذیر هستند و اثرات بسیار نامطلوبی را بر بهره وری تولید و سالمت کارگران به جای می

نهایت این که از میان اماکنی . کند خسارات مستقیم خسارات غیر مستقیم را به سیستم تولید و خدمات تحمیل می
  .اند فاقد بیمه بوده% 90سوزی اتفاق افتاده است بیش از   نها آتشکه در آ

ای از  نتیجه نهایی اینکه در آمار مورد اشاره که حاصل سه تحقیق مجزا بوده و در این مقاله آمده است نمونه
ا به در این راست. کند سوزی در کشور است که وقوع آنها صدمات بسیاری را به جامعه وارد می وضعیت بروز آتش

صورت  ای به منظور کاهش ریسک حریق در اماکن مختلف با توجه به نتایج تحقیق ضرورت دارد که چنین مطالعه
ها مورد تجزیه و تحلیل  کاملتر در مقیاس کشوری اجرا گردد تا به روشنی کلیه عوامل و علل و چگونگی بروز حریق

های مناسبی تهیه و روش نظارت بر  نامه کارها و آئین هدر مراحل بعدی بر اساس نتاج مطالعه مذکور را. قرار گیرد
های مهم در پیشگیری از بروز  فرهنگ سازی نیز به عنوان یکی از مؤلفه. اجرای آنها نیز تدوین و تصویب گردد

در این راستا آموزش جامعه در سطوح مختلف و آموزش به گروههای هدف خصوصاً مدیران . شود حریق توصیه می
مند و مستمر عمومی  گاههای تولیدی و مدیران بخشهای عمومی، کسبه و حرف مختلف و آموزش هدفصنایع و کار

ها  سوزی نکته بسیار مهم در پیشگیری از آتش. سوزی مؤثر باشد تواند در کاهش ارقام وقوع آتش به اقشار جامعه می
نشانی است که  رسی کار و سازمانهای آتشارتقاء نظارت قانونی بر اماکن از سوی سازمانهای ذیربط مانند ادارات باز

این امر متاسفانه کارایی الزم را ندارد و ضروری است که برای ساماندهی این مشکل از سوی مسئولین ذیربط اقدام 
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