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چکیدُ
ػٛا٘ح دسیبیی اص اثشذا یىی اص چبِؾ ٞبی كٙؼز دسیب٘ٛسدی دس ػغح ثیٗ إِّّی ثٛد ٜاػز .حُٕ ٘ ٚمُ ایٕٗ سش ٔٙؼش ث ٝوبٞؾ كذٔبر ػب٘ی،
خؼبسار ٔبِی  ٚآِٛدٌی ٔحیظ صیؼز ٔی ٌشدد .ثبسٛػ ٝث ٝسؼذاد ؿٙبٚسٞبی ػٙشی ٔٛػٛد دس وـٛس ،ثشسػی ػُّ ثشٚص ػٛا٘ح دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب ثؼیبس
ٔٔ ٟٓی ثبؿذ .اص عشفی ثشسػی ٞبی ث ٝػُٕ آٔذ٘ ٜـبٍ٘ش ایٗ ٚالؼیز اػز و ٝدس ػبِیبٖ اخیش  68دسكذ اص ػٛا٘ح ؿٙبٚسٞبی سحز دشچٓ ػٕٟٛسی
اػالٔی ایشأٖ ،شثٛط ث ٝؿٙبٚسٞبی ػٙشی ٔی ثبؿذ و ٝثیؾ اص  55دسكذ اص آٟ٘ب ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی ٔی ثبؿٙذ] .[1ثب سٛػ ٝث ٝػذْ اسسمبء ػغح
ویفیز فٙی  ٚایٕٙی ای ٍٝ٘ٛٙؿٙبٚسٞب ٔغبثك اػشب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی حُٕ ٘ٚمُ دسیبییٔ ،ؼئّ ٝؿٙبٚسٞبی ػٙشی ث ٝیىی اص دغذغٞ ٝبی كٙؼز
حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی وـٛس سجذیُ ؿذ ٜاػز .دس ایٗ سحمیك ػٛأُ آسؾ ػٛصی ٔٛسٛسِٙغ ٞبی ػٙشی دس 9ػبَ اخیش دس آثٟبی اػشبٖ ثٛؿٟش ٔٛسد
اسصیبثی لشاس ٌشفش ٝاػز٘ .شیؼٔ ٝغبِؼٔ ٝـخق ٔیٕٙبیذ و ٝػذْ ٚػٛد ػیؼشٓ اػشب٘ذاسد دس عشاحی ؿٙبٚس ٔ ٚشؼّمبر آٖ اص ػّٕ ٝػیؼشٓ ثشق
وـی ،اػشفبد ٜاص دٕخ ٞبی سٚثیٗ ثٙضیٙی ٕٞ ٚچٙیٗ ؿشایظ غیش اػشب٘ذاسد ٔٛسٛسخب٘ ٝاص ػٛأُ اكّی آسؾ ػٛصی ٔٛسٛسِٙغ ٞبی ثبسی  ٚكیبدی دس
اػشبٖ ثٛؿٟش ٔی ثبؿذ.
کلوات کلیدی :ػٛا٘ح دسیبییٛٔ ،سٛس ِٙغ ٞبی ػٙشی ٙٔ ،بعك دسیبیی اػشبٖ ثٛؿٟش
همدهِ
ػّیشغٓ سالؿٟبی ٔؼشٕش دس ػبخز ؿٙبٚسٞبی ایٕٗ  ٚاػشفبد ٜاص سؼٟیضار دیـشفش ٝاػٓ اص ٘بٚثشی ،وٕکه ٘کبٚثشی ٚ ٚػکبیُ ایٕٙکی ؿکٙبٚس ،ػکٛا٘ح
دسیبیی ٕٞچٙبٖ ثٛلٛع دیٛػشٙٔ ٚ ٝؼش ث ٝكذٔبر ػب٘ی  ٚخؼبسار ٔبِی  ٚآِٛدٌی ٔحیظ صیؼز دسیبیی ٔی ٌشد٘ذ .إٞیز ثشسػی ػٛا٘ح دس كٙؼز
دسیبیی ثشای دػز ا٘ذسوبساٖ ایٗ كٙؼز دٛؿیذٕ٘ ٜی ثبؿذ .ثشسػی دلیكٛٔ ،طش  ٚثٕٛلغ ػٛا٘ح ٔیشٛا٘ذ ث ٝؿٙبخز ػٛأُ  ٚسیـٞ ٝبی ػٛا٘ح دسیبیی
ٔٙؼش ؿٛد .ا٘ؼبْ الذأبر اكالحی دغ اص ؿٙبػبیی ایٗ ػٛأُ ،اص عشیك سکذٚیٗ  ٚیکب ثکبصٍ٘شی لکٛا٘یٗ  ٚدػکشٛساِؼُٕ ٞکب ثبػکض اسسمکبء ایٕٙکی ٚ
اػشب٘ذاسدٞب دس كٙؼز دسیب٘ٛسدی ٔیٍشددِ .زا ثشسػی ٔٛطش  ٚثٕٛلغ ػکٛا٘ح دسیکبیی ٔیشٛا٘کذ ٔٙؼکش ثک ٝاسخکبر سکذاثیش  ٚسٕٟیکذار الصْ دس ساػکشبی
دیـٍیشی  ٚیب وبٞؾ ػٛا٘ح ٔـبثٌ ٝشدیذ ٚ ٜحبكُ آٖ افضایؾ ضشیت ایٕٙکی دسیکب ٘کٛسدی ،ایٕٙکی ػکبٖ ٔ ٚکبَ ا٘ؼکبٖ ٞکب ،ایٕٙکی  ٚحفبظکز
اصسبػیؼبر ٔ ٚحیظ صیؼز دسیبئی خٛاٞذ ثٛد[2].
لجُ اص ٞش الذأی الصْ اػز ثٙٔ ٝظٛس داؿشٗ ثشداؿشی كحیح  ٚیىؼبٖ اص ػٛا٘ح دسیبیی ،ث ٝسؼشیف آٖ ثذشداصیٓ  .سؼشیف ػب٘ح ٝدسیبیی ثش اػبع
لغؼٙبٔٛٔ A.849 ٝسخ ٛ٘ 77أجش  7997ػبصٔبٖ ثیٗ إِّّی دسیب٘ٛسدی  IMOػجبسسٙذ اص :
 -7فٛر یب ػشاحز ؿذیذ ث ٝافشاد و٘ ٝبؿی اص ػّٕیبر وـشی یب دس اسسجبط ثب فؼبِیشٟبی وـشی كٛسر ٌشفش ٝثبؿذ
ٔ -7فمٛد ؿذٖ خذٔ ٝوـشی و٘ ٝبؿی اص ػّٕیبر وـشی یب دس اسسجبط ثب فؼبِیشٟبی وـشی ثبؿذ.
 -3كذٔبر ٔبدی ث ٝوـشی .
 -4ث٘ ٌُ ٝـؼشٗ وـشی یب ػّت كالحیز ػّٕیبسی یه وـشی یب ٌشفشبس ؿذٖ آٖ دس سلبدْ.
 -5آػیت فیضیىی ٔبدی ث ٝوـشی و ٝاص ػّٕیبر یب فؼبِیشٟبی ٔشسجظ ثبوـشی ٘بؿی ؿٛد.
 -6آػیت ثٔ ٝحیظ صیؼز و ٝدس ٘شیؼ ٝفؼبِیشٟبی ٔؼٕ َٛیب حبدط ٝایی ایؼبد ؿذ ٜثبؿذ[3].
آسؾ ػٛصی دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب ثش اػبع ثٙذ  3سؼشیف ،ثؼٛٙاٖ ػب٘ح ٝدسیبیی سّمی ٔی ؿٛد .سحمیك ا٘ؼبْ ؿذ ٜثش اػبع اعالػبر ٔٛػٛد ٕٞ ٚچٙکیٗ
ثشسػی ٞبی ا٘ؼبْ ؿذ ٜثشای ػٛا٘ح ثٛلٛع دیٛػش ٝدس اػشبٖ ثٛؿٟش ،سٟی ٝؿذ ٜاػزٕٞ .چٙیٗ ثب ثبصسػی ٞبی ا٘ؼبْ ؿذ ٜاص ٔٛسکٛسِٙغ ٞکبی ٔـکبثٝ
ٔٛاسدی ؤ ٝی سٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ خغش دس ؿٙبٚس ثبػض آسؾ ػٛصی ؿٛد ،سحز ػٛٙاٖ ٔٙبثغ خغش آٚسد ٜؿذ ٜاػز ؤ ٝی سٛا٘ذ ث ٝسٟی ٝیه چه
ِیؼز ایٕٙی ثشای ػبخز ؿٙبٚسٞبی ػٙشی وٛچه ثیب٘ؼبٔذ.
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آهار سَاًح آتش سَسی هَتَرلٌج ّا در استاى بَشْز
ثب ػٙبیز ثٌ ٝؼششدٌی ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی ٔٛسٛسِٙغ ٞب دس ػبَ ٞبی اخیش ٚ ،ثشای ث ٝدػز آٚسدٖ دالیُ ثشٚص ػٛا٘ح  ٚساٞىبسٞکبی ٔٙبػکت ثکشای ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔٛا٘غ دیؾ س ٚػٟز وبٞؾ ػٛا٘ح ٔـبث ٝدس اثشذا ث ٝثشسػی ػٛا٘ح اسفبق افشبد ٜاص ػبَ  86سب ػبَ  94دشداخش ٝؿذ ٜاػز .آٔبس سٟی ٝؿکذٜ
دس ػذ َٚصیش ٔـخلبر ػٛا٘ح سا ثیبٖ ٔی داسد:
جدٍل  :1آهار کلی سَاًح آتش سَسی هَتَرلٌج ّا در استاى بَشْز1394-1386
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دٕخ سٚثیٗ
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ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی یه ٔٛسٛس ِٙغ ثبسی

ػبٕ٘بیی غیش اػشب٘ذاسد ط٘شاسٛس
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ػٛأُ ػٕذی
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ثٙذس دِٛاس

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی یه ٔٛسٛس ِٙغ ثبسی

اؿىبَ دس ػیؼشٓ ثشق وـی
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ثٙذس ٌٙبٜٚ

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی ػٛٔ ٝسٛس ِٙغ ثبسی

دٕخ سٚثیٗ

9
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ثٙذس سػشٕی

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی ٛٔ 5سٛس ِٙغ ثبسی

اؿىبَ دس ػیؼشٓ ثشق وـی

75
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ثٙذس دیش

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی ٛٔ 79سٛس ِٙغ كیبدی  ٚثبسی

دٕخ سٚثیٗ

77
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ثٙذس دٚثی

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی دٛٔ ٚسٛس ِٙغ ثبسی

آؿذضخب٘ ٝغیش اػشب٘ذاسد

77
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ثٙذس وٍٙبٖ

ػب٘ح ٝآسؾ ػٛصی یه ٔٛسٛس ِٙغ ثبسی

ػٛأُ خبسػی

ث ٝعٛس وّی آٔبس سؼذاد ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی دس ػبَ ٞبی اخیش ث ٝكٛسر ٕ٘ٛداس صیش ٔیشٛا٘ذ ٘ـبٖ داد ٜؿٛد:
جدٍل  :2آهار کلی تؼداد سَاًح آتش سَسی هَتَرلٌج ّا در استاى بَشْز1394-1386
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اّویت بزرسی سَاًح آتش سَسی هَتَر لٌج ّا
ا٘شـبس ػُّ  ٚػٛأُ ٚلٛع ػٛا٘ح دسیبیی  ٚاثالؽ دسػٟبی آٔٛخش ٝؿذ ٜاص ػٛا٘ح  ٚسخذادٞبی دسیبیی ث ٝوّی ٝدػز ا٘کذسوبساٖ ریکشثظ ػٟکز اسسمکبء
اػشب٘ذاسدٞبی ایٕٙی ،دسیب٘ٛسدی  ٚحفبظز اص ٔحیظ صیؼز دسیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٘شیؼ ٝایٗ سحمیك ٔیشٛا٘کذ ثیکبٖ ٌکشدد .دس خلکٛف إٞیکز ثشسػکی
ػٛا٘ح یبد ؿذ ٜثش اػبع ػذ َٚسؼییٗ ػغح سیؼه و ٝدس فشایٙذ آ٘بِیض ػٛا٘ح دسیبیی آٔذ ٜاػز ،ػغح سیؼکه  ٚدس ٘شیؼک ٝإٞیکز ثشسػکی ایکٗ
دػش ٝاص ػٛا٘ح ث ٝكٛسر وّی چٙیٗ ث ٝدػز خٛاٞذ آٔذ:
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جدٍل  :3تؼییي سطح ریسک ٍ اّویت بزرسی

ثب سٛػ ٝثٔ ٝؼیبسٞبی ٔٛػٛد ثشای سؼشیف ؿذر دیبٔذٞب  ٚاحشٕبَ ٚلٛع ػب٘ح ٝثش اػبع ؿذر  ٚاحشٕبَ ٚلٛع ػکٛا٘ح ٔـکبث ٝػکغح سیؼکه ثکشای
ای ٍٝ٘ٛٙػٛا٘ح ،ػغح ثبال ٔحبػجٔ ٝیٍشدد و ٝإٞیز ثشسػی سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ[4].
ػَاهل هْن در ٍلَع آتش سَسی هَتَرلٌج ّا
ؿٙبػبیی ػُّ  ٚػٛأُ  ٚخغبٞبی ا٘ؼب٘ی دس ثشٚص ػب٘ح ٚ ٝیب سخذادٞبی دسیبیی (ػٛا٘ح ثبِم )ٜٛػٟز اسائ ٝساٞىبسٞبی ٔٙبػت ضشٚسی ٔی ثبؿذ .دس
ثشسػی ٞبی ا٘ؼبْ ؿذ ٜػٛأّی و ٝسبو ٖٛٙثشای آسؾ ػٛصی ٔٛسٛسِٙغ ٞب ث ٝدػز آٔذ ٜاػز ث ٝكٛسر وّی دس دٙغ ؿبخ ٝلؼٕز ثٙذی ٔی ٌشدد:
 -7استفادُ اس پوپ رٍبیي بٌشیٌی
دٕخ سٚثیٗ ثٙضیٙی ثشای ٔلبسف ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس ٔٛسٛسِٙؼٟب ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ .ثب سٛػ ٝث ٝرار ػبخشبسی ایٗ ٌ ٝ٘ٛؿٙبٚسٞب ٚػٛد دٕخ ثشای
سخّی ٝآة ٘یض ضشٚسی ٔی ثبؿذ .أب ٘ىش ٟٓٔ ٝایٗ اػز وٚ ٝػٛد دٕخ ثٙضیٙی دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب(چٛثی  ٚفبیجشٌالع) ثب سیؼه آسؾ ػٛصی ثبال،
ٔٙغمی ٕ٘ی ثبؿذ .ؿبیغ سشیٗ دِیُ ؿشٚع آسؾ ػٛصی دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب ،اػشفبد ٜاص دٕخ ٞبی سٚثیٗ ثٙضیٙی ٔی ثبؿذٛٔ .اسد اؿشجب ٜثشای ػٛخشٍیشی
دٕخ دس حبِز سٚؿٗ  ٚیب صٔب٘یى ٝدػشٍب ٜداؽ اػز ٔی سٛا٘ذ ث ٝساحشی ثبػض ؿشٚع آسؾ ػٛصی ٌشدد]ٔ .[5ـخلب دِیُ اكّی ثشٚص آسؾ ػٛصی
ثشای ای ٍٝ٘ٛٙدٕخ ٞب٘ ،مغ ٝدبییٗ اؿشؼبَ ثٙضیٗ ٔی ثبؿذ ؤ ٝی سٛا٘ذ ثب ػبیٍضیٙی ثٚ ٝػیّ ٝدٕخ ٞبی دیضِی سب حذی سیؼه آسؾ ػٛصی سا دبییٗ
آٚسد.

شکل  : 1آتش سَسی بِ دلیل الدام بِ سَخت گیزی پوپ رٍبیي بٌشیٌی در حالت رٍشي

 -2سیستن بزق کشی ًاهٌاسب
دس ثبصسػی ا٘ؼبْ ؿذٛٔ ،ٜاسد ٔشؼذدی دس خلٛف ضؼف ػیؼشٓ ثشق وـی دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب یبفز ؿذ ٜاػز و ٕٝٞ ٝآٟ٘ب ٔی سٛا٘ؼش ٝثبػض ؿشٚع
آسؾ ػٛصی ثبؿذ .ث ٝعٛس وّی ػیؼشٓ ثشق وـی ث ٝكٛسر غیش اػشب٘ذاسد ا٘ؼبْ ٔی ؿٛد:
3
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 1-2ػدم سین کشی با سین ّای با لطز هٌاسب ٍ حاشیِ اهٌیت بز اساس جدٍل سطح همطغ
لغش ػیٓ ٔٙبػت ثشای ا٘شمبَ ػشیبٖ ثشق ٔشٙبػت ثب فبوشٛسٞبی آٔذشِٚ ،شبط ،سؼذاد فبص ،ع َٛػیٓ  ٚضشیت ا٘شمبَ حشاسر سؼییٗ ٔی ٌشددٔ ٚشبػفب٘ٝ
دس ثشسػی ٞبی ا٘ؼبْ ؿذ ٜلغش ػیٓ ٞب ٔؼٕٛال ث ٝكٛسر ػّٕی ٔحبػجٕ٘ ٝی ؿٛد و ٝثب ٌشْ ؿذٖ صیبد اص حذ ٔی سٛا٘ذ ٘مغ ٝؿشٚع آسؾ ػٛصی
ثبؿذ[6].

شکل  : 2هثالی اس لطزسین در سیستن بزق کشی(اس سیٌِ شٌاٍر تا پاشٌِ)

 7-7سین ّای اضافی بِ صَرت سلف
ث ٝدالیُ ٔخشّف اص ػّٕ ٝكشف ػٛیی  ٚػذْ آٌبٞی ،اضبف ٝی ػیٓ ٞبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثشق وـی ٔٛسٛس ِٙغ ٞب و ٝحبُٔ ػشیبٖ ثشق ٔی ثبؿکٙذ
ث ٝكٛسر ػّف لشاس دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ و ٝث ٝػٛٙاٖ اِمبٌش ٌشْ ؿذٔ ٚ ٜی سٛا٘ذ ثبػض آسؾ ػٛصی ٌشدد.

شکل  :3بِ ٍجَد آهدى الماگز

 3-7سین ّای در هؼزض آسیب
٘جٛد ػیؼشٓ اػشب٘ذاسد ثشای ثشق وـی دس ایٗ ٌ ٝ٘ٛؿٙبٚسٞبٌ ،بٞب ثبػض ثٛػٛد آٔذٖ ػٛأُ خغش دیٍش اص ػّٕک ٝآػکیت دیکذٖ ػکیٓ ٞکبی حبٔکُ
ػشیبٖ ثشق ٔی ٌشدد .صخٕی ؿذٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛػیٓ ٞب ٔی سٛا٘ذ ٔٙؼش ث ٝػشل ٚ ٝآسؾ ػٛصی ٌشدد.
 4-7دٍ فاس شدى دستگاّْای بزلی
ٞشچٙذ اوظش ٔٛسٛسٞبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس ٔٛسٛسِٙغ ٞب اص ٘ٛع دٚفبص ٔی ثبؿٙذ ،أب ٌبٞب ػ ٝفبص ؿذٖ ایٗ ٔٛسٛسٞب ٔی سٛا٘ذ ٔٙؼش ث ٝآٔذش وـیذٖ ثیؾ
اص حذ دػشٍبٟ٘ ٚ ٜبیشب ایؼبد حشاسر صیبد  ٚآسؾ ػٛصی ٌشدد .دس عشاحی ػیؼشٓ ٞبی ثشلی ثشای ٔٛسٛسِٙغ ٞب ،اػشب٘ذاسد ٔذ ٖٚدس ایٗ خلٛف ٚػٛ
٘ذاسد.
 5-2تزهیٌال ّای بزق
ػبٞبیی و ٝدػشٍبٟٞب ث ٝسشٔیٙبَ ٞب ٚكُ ٔی ؿ٘ٛذ ٔی سٛا٘ٙذ ٔٙجغ خغش ثبؿٙذ .ایٗ لضی ٝث ٝسؼذاد دػشٍبٞ ٜب ٕٞ ٚچٙیٗ ػٙغ سشٔیٙبَ عشاحکی
ؿذ ٜثبص ٔیٍشددٚ .ػٛد سشٔیٙبَ ٞبی چٛثی غیش اػشب٘ذاسد یىی دیٍش اص ػٛأُ ثشٚص آسؾ ػٛصی دس ػبَ ٞبی اخیش ٔی ثبؿذ.

4

www.SID.ir

Archive of SID

شکل  :4تزهیٌال غیز استاًدارد

 6-2استفادُ اس باطزی بؼٌَاى هٌبغ تغذیِ
ثب سٛػ ٝث ٝا٘ذاصٛٔ ٜسٛسٞبی ٔٛسد اػشفبد ،ٜػیؼشٓ سا ٜا٘ذاصی ٔشفبٚر اػز .ایٗ ػیؼشٓ ٔی سٛا٘ذ ثشلی٘ ،یٔٛبسیىی ٞ ٚیذسِٚیىی ثبؿذ .غبِجب دس
ٔٛسٛسِٙغ ٞب اص ػیؼشٓ ثبعشی ث ٝػٛٙاٖ اػشبسسش اػشفبدٔ ٜی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ ثبعشی ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ سغزی ٝدس حبِز سٚؿٗ اػشفبدٔ ٜی ٌشدد.
ٔـخلب ایٗ ٘ٛع عشاحی ٔی سٛا٘ذ ثبػض ػشل ٚ ٝؿشٚع آسؾ ػٛصی ٌشدد.
 7-2سیستن ارت بزای دستگاّْا
ػیؼشٓ اسسی ًٙثٙٞ ٝش ایؼبد اسلبَ اِىششیىی ٔٙبػت ث ٝػشْ وّی صٔیٗ ٌٛیٙذ عٛسی وک ٝصٔیکٗ ثک ٝػٙکٛاٖ ٔشػغ كفش دشب٘ؼیُ اػز  ٚاسسیًٙ
ثکشای ا٘شمبَ دادٖ ػکشیکبٖ ٞبی خغکب دس ػیؼشٓ ٞکبی اِىششیىی ٔخشّف دس ػبخشٕبٖ ( سغزی ، ٝػیٍٙبَ  ،كبػم )...ٚ ٝوبسثشد داسدٚ .ػٛد ػیؼشٓ
اسر ثشای دػشٍبٞ ٜب ضشٚسی ٔی ثبؿذ ٔ ٚی سٛا٘ذ حبؿی ٝأٙیز ٔٙبػجی اص ِحبػ ایٕٙی ثشای دػشٍبٟٞبی ٔٛػٛد دسؿٙبٚس ایؼبد ٕ٘بیذ .ایٗ ػیؼشٓ
دس ثشق وـی ٔٛسٛسِٙغ ٞب ِحبػ ٘ـذ ٜؤ ٝی سٛا٘ذ ثبػض ثشٚص ػشل ٚ ٝآسؾ ػٛصی ٌشدد.
 8-2استفادُ اس چسب بزق
دس ػیؼشٓ ثشق وـی ؿٙبٚسٞب اػشفبد ٜاص چؼت ثشق ٕٔٛٙع ٔی ثبؿذ ٔ ٚی ثبیؼز اص ٚاس٘یؾ یب سشٔیٙبَ اػشب٘ذاسد ثشای ایٗ ٔٙظٛس اػشفبدٕٛ٘ ٜد.
 9-2در نظز نگزفتن توان نامی تغذیه کننده
ثی ؿه ػذْ ٔحبػج ٝسٛاٖ ٘بٔی سغزی ٝوٙٙذ ٜدس ٍٙٞبْ اػشفبد ٜچٙذ ٔلشف وٙٙذٔ ٜی سٛا٘ذ ٔٙؼش ثٌ ٝشْ ؿذٖ ثیؾ اص حذ  ٚدس ٟ٘بیز آسؾ
ػٛصی ٌشدد.
 11-2ػبَر کزدى سین ّای بزق اس کٌار ًشتی ّای هَاد ًفتی
ثب وٛچىششیٗ ػشلٔ ،ٝظّض آسؾ سـىیُ ؿذ ٚ ٜدس كٛسر سـىیُ ثٙٔ ٝجغ لبثُ سٛػٔ ٝبد ٜػٛخشٙی ٔشلُ خٛاٞذ ؿذ.

شکل  :5ػبَر سین ّای بزق اس کٌار ًشتی ّای هَاد ًفتی

 -3آشپشخاًِ غیز ایوي
یىی دیٍش اص دالیّی وٛٔ ٝػت آسؾ ػٛصی ؿذ ٜاػز ،آؿذضخب٘ ٝیب ٔحُ دخز  ٚدض دشػ ُٙدس ؿٙبٚسٞب ٔی ثبؿذ٘ .ـشی اِىششیىی ٚػبیُ آؿذضخب٘،ٝ
٘ـز ٌبص اص وذؼٞ َٛبی خٛسان دضی ،خبٔٛؽ ؿذٖ ؿؼٌّ ٝبص  ،ػذْ سجبدَ حشاسسی یخچبَ ٞب ٔی سٛا٘ذ ثبػض حشیك دس ٔحکُ دخکز  ٚدکض ؿکٙبٚس

ٌشدد.
 -4جاًوایی ًاهٌاسب هَتَر بزق

دس ثشسػی ٞبی ا٘ؼبْ ؿذٔ ٜـخق ٌشدیذ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛػبٕ٘بیی ثشای ط٘شاسٛس ؿٙبٚس ا٘ؼبْ ٘ـذ ٜاػز .سبو ٖٛٙدٛٔ ٚسد اص ٔٛاسد آسؾ
ػٛصی ثؼّز ػبٕ٘بیی ٘بٔٙبػت ط٘شاسٛس ٞب ثٛد ٜاػز .ثؼٛٙاٖ ٔظبَ ػب٘ح ٝای و ٝث ٝػّز لشاسٌیشی ط٘شاسٛس دس ٘ضدیىی ٔخضٖ ػٛخز ثٛدٜ
اػز:
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شکل  :6جاًوایی غیز استاًدارد صًزاتَر

 -5تزًسفز سَخت

ػبث ٝػبوشدٖ ػٛخز دیضَ سحز ٞش ػٛٙا٘ی ٔی سٛا٘ذ ٔٙؼش ث ٝآسؾ ػٛصی ٌشدد .ػّٕیبر ػٛخز ٌیشی یب ػٛخز دٞی ٔی ثبیؼز ثب
سػبیز سٕبْ ٔٛاسد ایٕٙی كٛسر دزیشد.
دیگز هَارد
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝػٛٙاٖ ؿذ ایٗ ؿٙبٚسٞب دس ٞش لؼٕز داسای سیؼه ٞبی ٔشؼذدی ثؼٛٙاٖ ٔٙجغ ػذی خغش ٔی ثبؿٙذ و ٝدس ثبال ث ٝثؼضی اص آٟ٘ب وٝ
سبو ٖٛٙثبػض ؿشٚع آسؾ ػٛصی ثٛد ٜا٘ذ اؿبس ٜؿذ.
دس ایٗ ساػشب ٔٛاسد صیبد دیٍشی ٘یض ٚػٛد داسد و ٝؿبیذ سبوٛٔ ٖٛٙػت آسؾ ػٛصی ٘ـذ ٜا٘ذ أب ثؼٛٙاٖ سیؼه وٕبوبٖ دس ایٗ ٘ٛع اص ؿٙبٚسٞب ٚػٛد
داؿش ٝو ٝثؼضی اص آٟ٘ب ػجبسسٙذ اص:
استفادُ اس لَلِ ّای پالستیکی بزای تغذیِ سَخت هَتَر
ث٘ ٝظش ٔیشػذ ٔٛػؼبر سد ٜثٙذی دس خلٛف ٘ٛع ِ ِٝٛسغزی ٝػٛخز ثشای ایٗ ؿٙبٚسٞب ٕٔٛٙػیشی سؼشیف ٘ىشد ٜاػزٞ ،شچٙذ دس ثؼضی اص ػٙشاَ
اس٘ؼٕٙز ٞب كشیحب ػٙغ ِ ِٝٛسا ػٛٙاٖ وشد ٜاػز ،أب دس ػُٕ اص ِٞ ِٝٛبی دالػشیىی ثشای سغزی ٝػٛخز ٔٛسٛس اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.

شکل  :7استفادُ اس لَلِ ّای پالستیکی بزای تغذیِ سَخت هَتَر

ػدم تجْیش اگشٍس خزٍجی دٍد بِ ػایك ّای حزارتی
ثب سٛػ ٝث ٝدٔبی صیبد اٌضاػز خشٚػی ٔٛسٛس و ٝحشی سب  455دسػ ٝػب٘شی ٌشاد ثبال ٔی سٚد ،ػذْ اػشفبد ٜاص ػکبیك ٔٙبػکت حشاسسکی ثکشای اٌکضٚص
خشٚػی ٔیشٛا٘ذ ٔٙؼش ث ٝآسؾ ػٛصی ٌشدد.
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هجْش ًبَدى هٌابغ سَخت بِ سٌسَر آالرم حداکثز سطح
٘جٛد ٌیغ ٔٙبػت ثشای سٚیز ٔمذاس ػٛخز ٔٛػٛد دس ٔخبصٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘جٛد ػٙؼٛس آالسْ حذاوظش ػغح ثشای ٔخبصٖ ػٛخزٔ ،ی سٛا٘ذ ثبػض ػکش
سیض ؿذٖ ػٛخز دس ٔحیظ ٔٛسٛسخبٌ٘ ٝشدد و ٝخٛد ٔٙجغ خغش ٔی ثبؿذ].[7
ًداشتي لطغ کي سَخت
دس ػبد ٜسشیٗ ٘ٛع ٔٛسٛسٞبی دیضَ ،لغغ وٗ اضغشاسی ػٛخز و ٝثشٛاٖ اص ػبیی خبسع اص ٔٛسٛسخب٘ ٝػٛخز سا لغکغ وکشد ،سؼجیک ٝؿکذ ٜاػکز .دس
ٔٛسٛسِٙغ ٞبی ثشسػی ؿذٞ ٜیچىذاْ ث ٝایٗ ػیؼشٓ ٔؼٟض ٕ٘ی ثبؿذ٘ .جٛد ایٗ لغغ وٗ  ٓٞدس ؿشٚع حشیکك ٞ ٚکٓ دس ػکشایز آٖ سکبطیش ٔؼکشمیٓ
خٛاٞذ داؿز.

شکل  :8لطغ کي سَخت بزای هَتَر

ًداشتي سٌسَر اػالى حزیك
ثب سٛػ ٝثٔ ٝبٞیز دشخغش ػبخشبس ایٗ ؿٙبٚسٞبٚ ،ػٛد ا٘ٛاع دسىشٛسٞبی حشیك ٔیشٛا٘ذ اص ؿشٚع آسؾ ػٛصی ػٌّٛیشی ثؼُٕ آٚسد.
کشیدى سیگار در لسوت ّای هستؼد بزای آتش سَسی
ػذْ ٚػٛد ٔحُ ٔـخق ثشای وـیذٖ ػیٍبس ٕٞ ٚچٙیٗ ػبػیٍبسیٟبی ایٕٗ ٔیشٛا٘ذ سیؼه وـیذٖ ػیٍبس دس لؼٕشٟبی ٔؼشؼذ آسؾ ػٛصی سا
وبٞؾ دٞذ.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝاوظش ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی دس وٙبس اػىّ ٝسخ داد ٜاػز ،دس ثشسػی ا٘ؼبْ ؿذٔ ٜشثٛط ث ٝآسؾ ػٛصی ٔٛسٛسِٙغ ٞبی ػٙشی دسآثٟبی
سحز دٛؿؾ اػشبٖ ثٛؿٟش ،اوظش ػٛا٘ح ثٛلٛع دیٛػش ٝثذِیُ ؿشایظ غیش اػشب٘ذاسد ػبخشبس ؿٙبٚسٞب ٔی ثبؿذ]ٔ .[8شبػفب٘ٛٔ ٝػؼبر سد ٜثٙذی ثٝ
ػٛٙاٖ ثبصٚی ٘ظبسسی ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚدسیب٘ٛسدی ػبِٟبػز ثشای سبییذ ػبخز ؿٙبٚسٞبی ػٙشی سٟٙب ث٘ ٝمـ ٝػبٕ٘بیی  ٚثحض سؼبدَ ؿٙبٚسٞب ٔی
دشداصد .حبَ آ٘ى ٝثب یه ثشسػی ػبدٔ ٜی سٛاٖ دسیبفز ٔؼئّ ٝایٕٙی ایٗ دػش ٝؿٙبٚسٞب سٟٙب ث ٝثحض سؼبدَ  ٚدبیذاسی ؿٙبٚس خشٓ ٕ٘یـٛدٛٔ .اسد
ایٕٙی فشاٚاٖ اص ػّٕ ٝایٕٙی ٔٛسٛسخب٘ ،ٝػبٕ٘بیی ٔٙبػت ٔخبصٖ ػٛخز ِٛٔ ٚذ ثشقٔ ،شؼّمبر ایٕٗ ٔٛسٛس ؿٙبٚس ٔب٘ٙذ لغغ وٗ اضغشاسی ػٛخز،
ػیؼشٓ ثشق وـی ٔٙبػت  ٚػیؼشٓ اعفب حشیك ٔشٙبػت ثب ؿٙبٚس ٔی سٛا٘ذ اص ثشٚص ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی ٌ ٚؼششؽ آٖ ػٌّٛیشی ٕ٘بیذ .ؿشائظ
٘بٔؼبػذ ػٛی دس ٌؼششؽ ػٛا٘ح آسؾ ػٛصی ثضسيٕٞ ،یـ٘ ٝمؾ اكّی سا ثبصی وشد ٜاػز .أب ٔی سٛاٖ ٌؼششؽ آسؾ ػٛصی ٞب سا ثب چٙذ سیـٝ
ٔـششن دس  ٝ ٕٞآسؾ ػٛصی ٞب ثیبٖ ٕ٘ٛد .ایٗ سیـٞ ٝبی ٔـششن ثب ؿشٚع آسؾ ػٛصی ث ٝایٗ كٛسر ا٘ذ و ٝدغ اص ؿشٚع آسؾ ػٛصی ،دشػُٙ
لبثّیز ٟٔبس آسؾ وٛچه سا ٘ذاؿش ٚ ٝدس ثؼضی ٔٛالغ سؼٟیضار اعفب حشیك دس دػششع ٕ٘ی ثبؿذ  ٚدس صٔب٘یى٘ ٝیبص اػز ثشای اعفب حشیك ٔٛسد
اػشفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ ثشای ػٌّٛیشی اص ػشلز ،سٛػظ ٔبِه دس ثیش ٖٚاص ؿٙبٚس ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛد .ثش ایٗ اػبع ػذْ آٔٛصؽ  ٚػذْ آؿٙبیی ٔبِىیٗ ثب
فش ٚ ًٙٞلٛا٘یٗ دسیبیی ثبػض ػذْ سٛا٘بیی دس وٙششَ آسؾ دس ٔشحّ ٝاِٚیٔ ٝی ؿٛد .دس ٔشحّ ٝثؼذ آسؾ وٙششَ ٘ـذ ٜث ٝدِیُ سشاوٓ ٔٛسٛسِٙغ ٞب دس
ٔحذٚد ٜدبسوی ًٙؿٙب ٚسٞب ث ٝدیٍش ٔٛسٛسِٙغ ٞب ػشایز ٔی وٙذ .ػذْ حضٛس خذٔ ٝثش سٚی دیٍش ِٙغ ٞب  ٚدس ٘شیؼ ٝػذا ٘ىشدٖ ٔٛسٛس ِٙغ ٞبی
وٙبسی ،ػشایز آسؾ ثٛٔ ٕٝٞ ٝسٛس ِٙغ ٞب سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿز .ثشای خبٔٛؽ وشدٖ آسـی ثب ایٗ اثؼبد ٘یبص ث ٝصیش ػبخز ٞبی اػبػی دس
ٔحذٚد ٜثٙبدس  ٚحٛضچٞ ٝب (خلٛكب ثٙبدس وٛچه ؤ ٝحُ سؼٕغ ٔٛسٛسِٙغ ٞبػز) ٚػٛد داسد  ٚایٗ دس حبِی اػز و ٝسبؤ ٖٛٙؼِٛیز ػبصٔبٖ
ٞبی ٔشِٛی دس ٞشیه اص ایٗ ثٙبدس ٔـخق ٕ٘ی ثبؿذ .ثشای ٔظبَ حٛضچ ٝكیبدی ثٙذس دیش ؤ ٝحُ سؼٕغ ِٙغ ٞبی كیبدی  ٚثبسی اػز  ٚسبوٖٛٙ
دس خلٛف حذ  ٚحذٚد ٔؼئِٛیز ٞب ٚ ٚظبیف ٞیچ یه اص ػبصٔبٖ ٞبی ٔشسجظ ٔـخق ٘ـذ ٜاػز .سا ٜا٘ذاصی ػیؼشٓ ٞبی اعفب حشیك دس ثٙبدس،
اخشلبف ػیؼشٓ ٍٟ٘جب٘ی وبسأذ دس اػىّ ٚ ٝثش٘بٔٔ ٝمبثّ ٝدس ؿشایظ اضغشاس ثشای ایٗ ثٙبدس ٘یبصٔٙذ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ حیغٚ ٝظبیف ٔ ٚؼئِٛیز ٞبی
ػبصٔبٖ ٞبی ٔشِٛی ٔی ثبؿذ.
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ثش اػبع ػٛأُ روش ؿذ ٜثبال سیـ ٝثشٚص ایٗ ٌ ٝ٘ٛػٛا٘ح سا ٔی سٛاٖ دس لبِت ؿشایظ غیش اػشب٘ذاسد ٔٛػٛد ث ٝكٛسر صیش دػش ٝثٙذی ٕ٘ٛد:
ػَاهل ًْفتِ(هدیزیتیً ،ظارتی ٍ  ٍ )...شزایط غیز استاًدارد
ػال ٜٚثش ػٛأُ دس كح ،ٝٙؿشایظ غیش اػشب٘ذاسد  ٚػٛأُ ٟ٘فش٘ ٝیض دس ؿشٚع  ٚؿذر خؼبسر آسؾ ػٛصی ٞب دس ٔٛسٛسِٙغ ٞبٛٔ ،طش ٔی ثبؿذ .ایٗ
ػٛأُ ث ٝد ٚلؼٕز سمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ]:[9
اِف -ػٛأُ ٔشسجظ ثب خٛد ؿٙبٚسٞب:
 ػذْ ٚػٛد ػیؼشٓ ٘ظبسسی ٔبِىیٗ ػذْ حضٛس دشػ ُٙثش سٚی ؿٙبٚس ػذْ دا٘ؾ وبفی دس ثشخٛسد ثب ؿشایظ اضغشاس ػذْ سػبیز  ٚاكُ وبسی خذٔٝ ؿشایظ ػبخشبسی غیش اػشب٘ذاسد ػذْ ٚػٛد سؼٟیضار ایٕٙی دس صٔبٖ البٔز ؿٙبٚس دس ثٙذسة -ػٛأُ ٔذیشیشی ٘ ٚظبسسی  ٚؿشایظ غیش اػشب٘ذاسد ٔشثٛط ث ٝاػىّ ،ٝثٙذس  ٚدػشٍب٘ ٜظبسسی]:[10
 ػذْ ٚػٛد ػیؼشٓ ٍٟ٘جب٘ی وبسأذ دس اػىّٝ ػذْ ٚػٛد ػیؼشٓ اعفب حشیك ػذْ ٚػٛد سؼذاد وبفی خٛدسٞٚبی آسؾ ٘ـب٘ی ػذْ دػششػی خٛدسٞٚبی آسؾ ٘ـب٘ی ث ٝوّیٝ رخیشٕٛ٘ ٜدٖ ػٛخز ثٔ ٝذر عٛال٘ی ػذْ ٚػٛد عشح ٔمبثّ ٝثب اضغشاس اػشمشاس ِٙغ ٞب دس ٔحذٚد ٜخبسع اص ٘ظبسر ثٙذس دبسن ٔٛسٛسِٙغ ٞب ث ٝكٛسر ٔششاوٓ ػذْ دػششػی ثِٙ ٝغ ٞب دس ؿشایظ اضغشاس ث ٝدِیُ ػذْ ٚػٛد ؿٙبٚسٞبی آسـخٛاسپیشٌْادات
ساٞىبسٞب ٛٔ ٚا٘غ الصْ ثشای دیـٍیشی اص سىشاس ػٛا٘ح ٔـبث:[11]ٝ
 -7ػٛخز :وبٞؾ فبكّ ٝصٔب٘ی ػّٕیبر ػٛخشٍیشی سب خشٚع ؿٙبٚس(وٓ وشد ٔذر صٔبٖ رخیش ٜػٛخز دس ٔٛسٛسِٙغ ٞب)
 -7سشافیه٘ :ظبسر ثش فؼبِیز  ٚوٙششَ سشافیه دس ٔحٛع ٝخبسع اص ٘ظبسر ثٙذس ٕٞ ٚچٙیٗ ػبٔب٘ذٞی ٔحُ اػشمشاس ِٙغ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ دبسن
ِٙغ ٞب دس ٌشٟٞٚبی ػذاٌب٘ٝ
ٕٛٙٔ -3ػیز ا٘ؼبْ ٞشٌ ٝ٘ٛسؼٕیشار  ٚوبسٞبی ٌشْ ثش سٚی ؿٙبٚس دس ٔحٛع ٝدبسن آٟ٘ب
ٍٟ٘ -4جبٖ :اػشمشاس یه ٍٟ٘جبٖ ثش سٚی ؿٙبٚس دس ٍٙٞبْ دٌّٟٛیشی ٕٞ ٚچٙیٗ یه ػیؼشٓ ٍٟ٘جب٘ی ثشای اػىّٝ
 -5سیؼه :اسصیبثی سیؼه ثب أىب٘بر ٔٛػٛد ثشای سٟی ٝعشح ٔمبثّ ٝدس ؿشایظ اضغشاس
 -6آٔٛصؽ :سؼذیذ ٘ظش دس وٕیز  ٚویفیز آٔٛصؽ اسائ ٝؿذ ٜث ٝافشاد ریشثظ ٔ ٚشسجظ ثب فؼبِیز ٞبی دسیبیی
 -7آؿٙبیی :افضایؾ ٔیضاٖ آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ دسیبیی  ٚفشٍٙٞؼبصی دس ػبٔؼٔ ٝبِىیٗ ػٟز اسسمب دا٘ؾ فٙی ٔ ٚذیشیشی ٔبِىبٖ
 -8أىبٖ ػٙؼی :دس صٔی ٝٙس ؼٟیضار ٔٛسد ٘یبص ثشای سبٔیٗ ایٕٙکی ؿکٙبٚسٞبی ٔؼکشمش دس حٛضکچ ٚ ٝیکب خکٛس ػٟکز اػکشمشاس ؿکٙبٚسٞبی
چٙذٔٙظٛس ٜآسؾ خٛاس  ٚعشاحی ٘ ٚلت ِٞ ِٝٛبی ٞیذسا٘ز ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ ٞضی ٝٙاِٚیٞ ٚ ٝضیٍٟ٘ ٝٙذاسی ٔ ٚمبیؼ ٝآٖ ثب سٚؿٟبی دیٍش
ٕٞ ٚچٙیٗ اػشمشاس ٔبؿیٗ ٞبی دیـش ٚآسؾ ٘ـب٘ی ثشای ؿشوز دس ػّٕیبر احشٕبِی اعفب حشیك دس خٛسٞب  ٚحٛضچٞ ٝب
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