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آرامش ما ثمره فداکاری آتش نشانان است 
روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد
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اگر رهیده از سوختگی هستید
به زنو بپیوندید

بلندترین درخت کشور 
ولز، در اثر طوفان آسیب 
دید و چاره ای جز قطع 
آن وجود نداشت. 
اما سیمون اوروک،  
مجسمه سازی که کارهای 
هنری خود را با اره برقی 
و چوب می سازد، راه حل 
بهتری پیدا کرد. او اثری 
خلق کرد که نماد آخرین 
تالش درخت برای 
زنده ماندن است!
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روزهایی  به  می زنیم  ورق  که  را  تقویم 
برمی خوریم که به نام بزرگان این سرزمین 
و یا مناسبت های ماندگار ثبت شده است. 
مناسبت هایی که به صفحات تقویم، اعتبار 
و معنا بخشیده اند. روزهایی که در حافظه 
بلندمدت ما نقش بسته اند؛ و گاهی در پاسخ 
بدون  است؟«  روزی  چه   »امروز  سوال  به 
توجه به روزشمار سال، می گوییم: امروز روز 
پزشک، روزملی خلیج فارس،  روز آزادسازی 
خرمشهر، روز ملی شدن صنعت نفت و یا 

روز معلم است.
هفتم  آتش نشانی،  صنعت  فعاالن  برای  
مهرماه، روزی ارزشمند و با اهمیت است؛ 
روزی  آتش نشانی؛  و  ایمنی  نام  به  روزی 
تعداد  گرچه  فداکار...  آتش نشانان  نام  به 
ما  تاریخ  در  آتش نشانان  فداکاری  روزهای 
قابل شمارش نیست. به پاس این روز مهم، 
سومین شماره از فصلنامه آریاکوپلینگ را به 

7 مهر اختصاص داده ایم.
با  گذشته،  هم چون  آریاکوپلینگ  خانواده 
اطفای  تجهیزات  از  وسیعی  طیف  تولید 
کنار  در  کیفیت،  با  و  استاندارد  حریق 
آتش نشانان، برای ارتقای ایمنی جامعه تالش 
می کند. ضمن تبریک این روز به نگهبانان 
جان و ناجیان پرتالش، آرزو دارم روزی فرا 
برسدکه ایمنی در جای جای ایران عزیزمان 

گسترش یابد.
محمد صالحی تجریشی
مهرماه 1400

در روز هفتم مهر سال 1359، 
پاالیشگاه نفت آبادان، مورد اصابت 

بمب افکن های دشمن قرار گرفت. در 
اثر این حمالت، آتش سوزی در این 
پاالیشگاه شروع شد! پس از شروع 

آتش سوزی، هر لحظه بر وسعت 
آتش افزوده می شد. در حالی که 

هواپیماهای دشمن به آشیانه خود 
برمی گشتند،  همگان می پنداشتند 

حمله به پایان رسیده است. 
آتش نشانان از مراکز مختلف آبادان 

و حتی شهرهای اطراف، برای 
فرونشاندن آتش به پاالیشگاه 

آبادان اعزام شدند. آنها که با پای 
خود به آنجا می رفتند، نمی دانستند 

به قتلگاه می روند. 
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به بهانه روز جهانی استاندارد؛ 
بررسی اهمیت تدوین استاندارد در 

صنعت اطفای حریق

راهکارهای ایمنی در برابر آتش سوزی 
برای افراد کم توان

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع؛ 
عوامل موثر و راهکارهای پیشگیری

حضور نماینده آریاکوپلینگ 
در نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه

برگزاری دوره تخصصی کار با نقشه 
مبحث سوم

معرفی صفحه محتواهای ویدیویی
وب سایت  شرکت  آریاکوپلینگ

[8]

[6]

آری   اکوپلینگ حامی نخستین رویداد 
[16]استارت آپی آتش نشانی

[18]

کوچک اما موثر!
با کوچک ترین خاموش کننده جهان آشنا شوید

[20]
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سپاس 
قهرمانان ایمنی

7مهر1359
رواییت از یک فداکاری

اسپرینکلر مخفی با کاور محدب
[تجربه ای توامان از ایمنی و زیبایی اسپرینکلر مخفی با کاور محدب]
 )Domed Cover Concealed Sprinkler( اسپرینکلری 
است که دفلکتور آن برخالف اسپرینکلر مخفی 
)Concealed(، ثابت بوده و به کمک یک کاور محدب، 

از جلوی دید پنهان می شود. به جهت پنهان سازی 
مناسب اسپرینکلر، کاور محدب اسپرینکلر هماهنگ با 
[12]طرح و رنگ سقف تولید می شود.



 ،1359 سال  مهر  هفتم  روز  در 
اصابت  مورد  آبادان،  نفت  پاالیشگاه 
بمب افکن های دشمن قرار گرفت. در 
این  در  آتش سوزی  حمالت،  این  اثر 
از شروع  پاالیشگاه شروع شد! پس 
آتش سوزی، هر لحظه بر وسعت آتش 

افزوده می شد.
به  دشمن  هواپیماهای  که  حالی  در 
همگان  برمی گشتند،  خود  آشیانه 
رسیده  پایان  به  می پنداشتند حمله 
از  آتش نشانان  رو،   این  از  است. 
مراکز مختلف آبادان و حتی شهرهای 
به  آتش  فرونشاندن  برای  اطراف، 
آنها  شدند.  اعزام  آبادان  پاالیشگاه 
می رفتند،  آنجا  به  خود  پای  با  که 

نمی دانستند به قتلگاه می روند.

4
گ

لین
وپ

یاک
  آر

لی
اخ

ه د
ری

ش
ن

14
00

یز 
پای

 -
م 

سو
ره 

شما
[  

 ]

7مهر1359
رواییت از یک فداکاری



آری؛ ما می خواهیم در مورد آتش نشانان حرف 
بزنیم. آتش نشانانی که اگر فداکاری نمی کردند، 
بیشتر  مراتب  به  این جنگ  جانی  تلفات  میزان 
زبانه های  مهار  با  که  آتش نشانانی  می شد.  هم 
صادرات  نمی دادند  اجازه  پاالیشگاه ها  در  آتش 

نفت ایران متوقف شود.  

بمباران پاالیشگاه نفت آبادان
نفت  پاالیشگاه   ،1359 سال  مهر  هفتم  روز  در 
قرار  دشمن  بمب افکن های  اصابت  مورد  آبادان، 
این  در  آتش سوزی  حمالت،  این  اثر  در  گرفت. 
از  یکی  که  پاالیشگاهی  شد!  شروع  پاالیشگاه 
بزرگترین پاالیشگاه های کشور بود و نبض اقتصادی 

ایران در آن برهه حساس به شمار می رفت. 
وسعت  بر  لحظه  هر  آتش سوزی،  شروع  از  پس 
آتش افزوده می شد؛ دودهای سیاه و غلیظ، ناشی 
و  می شد  بلند  آسمان  به  نفتی  مواد  سوختن  از 
زبانه های آتش، افسار گسیخته همه چیز را در خود 

می سوزاند. 
آشیانه خود  به  در حالی که هواپیماهای دشمن 
برمی گشتند، همگان می پنداشتند حمله به پایان 
مراکز  از  آتش نشانان  رو،   این  از  است.  رسیده 
برای  اطراف،  شهرهای  حتی  و  آبادان  مختلف 
فرونشاندن آتش به پاالیشگاه آبادان اعزام شدند. 
آنها که با پای خود به آنجا می رفتند، نمی دانستند 

به قتلگاه می روند. 
در حالی که این غیورمردان ایرانی در حال مهار 

دارد.  ایران  با  را  زمینی  مرز  طوالنی ترین  عراق 
این هم مرزی و همسایگی، از سالیان دور، سبب 
بروز اختالفاتی بین این دو کشور شد. اختالفاتی 
و  مدیریت  گونه ای  به   57 سال  از  قبل  تا  که 
مرتفع گردید؛ اما پس از سال57، یعنی درست 
از شکل گیری جمهوری اسالمی در  بعد  19ماه 
ایران، صدام حسین، سردمدار و دیکتاتور عراق، 
ساله  چندین  کینه  تا  شمرد  غنیمت  را  فرصت 
خود با ایران را آشکار کند و برای تسلی خاطر 
خودش، ضربه ای محکم بر پیکره ایران وارد کند. 

شروع جنگ
31 شهریور سال 1359، جنگ خانمان سوز بین 
دو کشور شروع شد. جنگی که قرار نبود زیاد طول 
بکشد، به طوالنی ترین جنگ در قرن بیستم تبدیل 
شد. جنگی که به گفته صدام حسین، قرار بود تنها 
ظرف مدت یک هفته عراق را به نتیجه برساند، 
این جنگ،  در خالل  کشید.  درازا  به  هشت سال 
عالوه بر خسارت های مالی و زیربنایی زیادی که 
به هر دو کشور وارد شد، هزاران تن ایرانی نیز به 

شهادت رسیدند.
عراقی ها جنگ را با بمباران هوایی چند مرکز مهم 
ایران، مانند فرودگاه ها آغاز کردند و سپس آن  را به 
یک نبرد زمینی در مرزهای غربی و جنوبی ایران 
کشاندند. ایرانیان، فوج فوج برای دفاع از خاک و 
گروه های  قالب  در  و  پا خاستند  به  ناموس خود 

مختلف از میهن خویش دفاع کردند. 
در این مقاله قصد نداریم در مورد رشادت های 
نیروهای نظامی ایرانی حرف بزنیم. نویسندگان 
بیشماری در مورد این انسان های شریف و جان 
برکف قلم فرسایی کردند و  کتاب های زیادی در 
مورد دلیری ها و بی باکی های آنها به رشته تحریر 
درآورند؛ فیلمسازان زیادی هم رشادت های آنها 
مورد  در  می خواهیم  ما  کشیدند!  تصویر  به  را 
نویسنده ای  کمتر  که  بزنیم  حرف  شجاع دالنی 
در مورد آنها نوشته و کمتر کارگردانی در مورد 
آنها فیلم ساخته است! آنها بی باکانی بودند که 
عراق،  ارتش  زمینی  و  هوایی  حمالت  از  پس 
می زدند.  آتش  به  دل  و  می شدند  به کار  دست 

آتش بودند، جنگنده های هوایی دشمن بازگشتند 
و بار دیگر پاالیشگاه را بمباران کردند. متاسفانه در 
انجام  در حین  آتش نشان  تن  ده ها  بمباران،  این 

وظیفه به شهادت رسیدند.

نامگذاری 7 مهر به عنوان روز آتش نشان
سال  در  یعنی  حادثه،  این  از  بعد  سال  بیست 
1379، روز هفتم مهرماه به منظور نکوداشت یاد 
آبادان،  پاالیشگاه  آتش نشان  شهیدان  خاطره  و 
روزملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شد. هدف 
از  پیشگیری  و  ایمنی  ترویج  نامگذاری،  این  از 
حوادث در سطح کشور، یادآوری حماسه آفرینی ها 
و از خودگذشتگی های آتش نشانان، ایجاد بستری 
مناسب برای آموزش همگانی ایمنی در برابر حریق 

و حوادث، حفاظت از سرمایه های ملی و ... بود.
روز هفتم مهرماه سال 59 آخرین باری نبود که 
ما ایرانیان به سوگ آتش نشانان فداکار شهید به 
ایران،  تاریخ  روز شمار  آن پس،  از  نشستیم!  غم 
حوادث مشابه دیگری را به ثبت رساند. حوادثی 
که این بار بمب افکن های دشمن نبودند که باعث 
ما  خود  بلکه  می شدند؛  ما  قهرمانان  شدن  پرپر 
بودیم که با بی توجهی به اصول ایمنی باعث آتش 
گرفتن ساختمان ها و پس از آن به شهادت رسیدن 

آتش نشانان شدیم. 
اگر ما ساختمان پالسکو را به سیستم اطفای حریق 
فرو ریختن  شاهد  می کردیم،  مجهز  اسپرینکلر 
آتش نشانمان  عزیزان  شهادت  و  ساختمان 
و  اعالم  سیستم  به  خانه هایمان  اگر  نمی شدیم. 
اطفای حریق خودکار مجهز می شد، آتش سوزی در 
همان لحظات اولیه محدود و مهار می شد و دیگر 
امید عباسی مجبور نبود ماسک اکسیژن خود را 
به سوی  باز  با آغوش  و  به ریحانه 9 ساله بدهد 

مرگ بشتابد. 
شاید 7 مهر یک تلنگر برای همه ما باشد که این بار 
نه برای خودمان، بلکه برای برادران آتش نشانمان به 

مساله ایمنی توجه بیشتری داشته باشیم.
این مقاله را تقدیم به همه فداکاران و شجاع دالنی 
حضور  آتش نشانی  ایستگاه های  در  که  می کنیم 

دارند و هدفی جز نجات جان انسان ها ندارند.
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بیست سال بعد از حادثه مهر59، به منظور 
نکوداشت یاد و خاطره شهیدان آتش نشان 
پاالیشگاه آبادان، هفتم مهرماه  روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شد. هدف 
از این نامگذاری، ترویج ایمنی و پیشگیری 
از حوادث در سطح کشور، یادآوری 
حماسه آفرینی ها و از خودگذشتگی های 
آتش نشانان و ... بود



دلیل  به  جهان  در  نفر  هزاران  ساالنه 
از  را  خود  جان  آتش سوزی،  حوادث 
وقوع  از  پیشگیری  می دهند.  دست 
حریق، اولین قدم در جهت کاهش این 
آمار است. در این مسیر، آموزش ایمنی 
به افراد جامعه امر بسیار مهمی است که 
موثر بودن آن بر کسی پوشیده نیست. 
اما علیرغم تمامی تالش هایی که در این 
راستا انجام می شود، وقوع حریق امری 

اجتناب ناپذیر است.  
خروج ایمن از ساختمان گرفتار حریق، 
موثرترین اقدامی است که در آموزه های 
اما  است.  شده  توصیه  آن  به  ایمنی 
بروز  زمان  در  معلول  افراد  متاسفانه 
و  هستند  پذیر  آسیب  بسیار  حریق، 
نمی توانند این اقدام )خروج ایمن( را در 
وقت مناسب و به درستی انجام دهند. 
از دو جنبه  افراد  این  آسیب پذیربودن 

قابل بررسی است.
ناتوانی  دلیل  به  معلول  افراد  اوال: 
شروع  متوجه  دیر  خیلی  جسمی، 
مثال،  عنوان  به  می شوند؛  آتش سوزی 
سیستم  آژیر  صدای  ناشنوا  فرد  یک 

فرصت  ترتیب  این  به  می کند.  مهار 
ساکنان  تا  می شود  ایجاد  مناسبی 
را  اضطراری  خروج  بتوانند  ساختمان 
مکان  به  را  خودشان  و  کرده  تکمیل 
ایمن برسانند. به همین دلیل نصب این 
سیستم کارآمد )سیستم اسپرینکلر( در 

اغلب کشورهای جهان، الزامی است. 
جهت  خصوصا  اسپرینکلر،  نصب 
و  کم توان  افراد  برای  ایمنی  باالبردن 
یا ناتوان بسیار موثر است. زیرا محدود 
که  افراد  این  برای  دود،  و  آتش  کردن 
نمی توانند به سرعت از ساختمان دچار 
حریق خارج شوند،  بسیار کمک کننده 
است و آنها زمان الزم را در اختیار دارند 
تا بتوانند فرآیند خروج ایمن را تکمیل 

نمایند.

اعالم  سیستم  نصب  دوم:  راهکار 
حریق مجهز به فالشر و ویبراتور

عالوه بر اسپرینکلر، نصب آشکارسازهای 
دود و آتش نیز برای افزایش ایمنی در 
الزم  ساختمان  یک  در  حریق  برابر 
وقوع  هنگام  در  اگر  است.  ضروری  و 

اعالم حریق را درک نمی کند. 
این  متوجه  هم  اگر  افراد  این  دوما: 
از  ایمن  فرار  در  شوند،   هشدارها 
منطقه  به  خود  رساندن  و  ساختمان 
نمونه،  عنوان  به  هستند؛  ناتوان  امن، 
یک فرد نابینا هرچند صدای آژیر بروز 
اما  می شنود،  را  ساختمان  در  حریق 
برای خروج از ساختمان در آن شرایط 
رو  پیش  زیادی  مشکالت  پراسترس، 

دارد.
در ادامه این نوشتار، به ارائه راهکارهایی 
ایمنی  سطح  می تواند  که  می پردازیم 
افراد کم توان جسمی را در برابر حوادث 

آتش سوزی ارتقا دهد.

سیستم  نصب  یک:  شماره  راهکار 
اسپرینکلر 

تجهیزات  از  یکی  آتش،  اسپرینکلر 
است.  آتش سوزی  با  مقابله  اتوماتیک 
شروع  اولیه  لحظات  در  ابزار  این 
خودکار  کامال  صورت  به  آتش سوزی 
دود  و  آتش  گسترش  و  شده  فعال 
و حتی  را محدود  آن  از  ناشی  کشنده 

راهکارهای ایمین در برابر آتش سوزی 
برای افراد کم توان 6
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خروج اضطراری از 
ساختمان به هنگام 
حوادث آتش سوزی، 
جهت حفظ جان افراد 
الزامی است. به دلیل 
اینکه این اقدام حیاتی 
)خروج ایمن( باید 
سریع و در کمترین 
زمان اجرا شود، تدوین 
یک دستورالعمل و یا 
نقشه خروج از پیش 
تعیین شده، الزم و 
ضروری است



سریع تر  هرچه  ساکنان  آتش سوزی، 
باخبر شوند، وقت بیشتری برای خروج 
داشت.  خواهند  ساختمان  از  ایمن 
صدا،  ایجاد  با  اغلب  دهنده ها  هشدار 
وجود دود و آتش در داخل ساختمان را 
هشدار می دهند. اما هشدارهای صوتی 
شروع آتش سوزی برای کسانی که دارای 
کارآمد  هستند،  شنوایی  ناتوانی های 
راهکارهای  دلیل  همین  به  نیست! 
دارای  دهنده های  مانند هشدار  خاصی 
در چنین  )لرزاننده(،  ویبراتور  و  فالشر 
مواقعی به کمک افراد کم توان و ناتوان 

جسمی می آید.
سمعک  از  که  شنوا  کم  افراد  معموال 
و  خواب  هنگام  در  می کنند،  استفاده 
خود  گوش  از  را  سمعک  استراحت، 
خارج می کنند. به همین دلیل، بسیار 
مواقع  در  افراد  این  که  می افتد  اتفاق 
را  دهنده ها  هشدار  صدای  اضطراری، 
افرادی  برای  مشکل  این  نمی شنوند. 
که صددرصد ناشنوا هستند نیز وجود 

دارد. 
از  می توان  مشکل  این  رفع  برای 
افراد  این  تخت  به  که  ویبراتورهایی 
در  کرد.  استفاده  می شوند،  متصل 
شدن  فعال  هنگام  در  صورت  این 
آشکارسازهای دود و آتش و عمل کردن 
و   می لرزد  تخت  آن،  پی  در  ویبراتورها 

اضطراری در جاهای مختلف ساختمان
عصای  عینک،  مانند،  ضروری  لوازم   
سفید وغیره که برای طی کردن مسیر 
نابینا  و  بینا  کم  افراد  توسط  خروج 
در  همواره  است  بهتر  است،  ضروری 

کنارشان باشد. حتی هنگام خواب!
 مبلمان و اثاث منزل باید به گونه ای 

از  فرار  هنگام  در  که  شوند  چیده 
آتش سوزی، کمترین مانع را برای افراد، 
به خصوص افراد کم توان، ایجاد کنند. 
محدود،  جسمی  توانایی  با  افراد   

خروج  مانور  در  شرکت  و  تمرین  با 
داخل  فضاهای  کامال  اضطراری، 
در  بتوانند  تا  بشناسند  را  ساختمان 
و در صورت عدم حضور  هنگام حادثه 
سایرین، به سرعت از محل حادثه خارج 

شده و خود را به محل امن برسانند.
بهتر  توان  کم  افراد  زندگی  محل   

بهتر  برآن  عالوه  باشد.  پله  بدون  است 
ابتدایی  طبقات  در  عزیزان،  این  است 
موقع  در  تا  کنند  زندگی  ساختمان 
از  بیشتری  سرعت  با  بتوانند  حوادث، 

ساختمان خارج شوند. 
کسب  آمادگی  اینکه،  پایانی  سخن 
از  سطح  هر  با  هرکسی  است.  کردنی 
راهکارهای  تمرین  با  می تواند  توانایی، 
قابل  سطح  در  را  آمادگی  این  ایمنی، 

قبولی کسب کند. 

بروز  متوجه  ناشنوا  یا  شنوا  کم  فرد 
از  سرعت  به  را  خود  و  می شود  حریق 

ساختمان خارج می کند.
فالشر  به  مجهز  دهنده های  هشدار 
این  در  هستند.  مفید  راهکار  یک  نیز 
سوزی،  آتش  وقوع  هنگام  در  صورت، 
هم  فالشرها  صوتی،  هشدار  بر  عالوه 
خطر را اعالم می کنند تا کسانی که کم 
شنوا یا ناشنوا هستند، به سرعت عکس 
خروج  به  اقدام  و  دهند  نشان  العمل 

اضطراری کنند.

خروج  نقشه  تدوین  سوم:  راهکار 
اضطراری مناسب برای افراد ناتوان

خروج اضطراری از ساختمان به هنگام 
جان  حفظ  جهت  آتش سوزی،  حوادث 
این  اینکه  دلیل  به  است.  الزامی  افراد 
اقدام حیاتی )خروج ایمن( باید سریع و 
در کمترین زمان اجرا شود، تدوین یک 
از پیش  نقشه خروج  یا  و  دستورالعمل 
تعیین شده، الزم و ضروری است. عالوه 
آن  کردن  تمرین  نقشه،  این  تدوین  بر 
حداقل دو بار در سال ضروری است. در 
خروج اضطراری باید مالحظاتی را برای 
افراد کم توان و یا ناتوان در نظر گرفت.

مالحظات  این  از  برخی  به  ادامه  در 
اشاره خواهیم کرد:

 نصب عالئم شب رنگ راهنمای خروج 
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محل زندگی افراد 
کم توان بهتر است 
بدون پله باشد

عالوه برآن بهتر است 
این عزیزان، در طبقات 
ابتدایی ساختمان 
زندگی کنند تا در 
موقع حوادث بتوانند 
با سرعت بیشتری از 
ساختمان خارج شوند
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انسان های امروزی، برای تامین نیازهای 
خود به دیگران وابسته  هستند. افراد با 
هر تخصصی که دارند، فقط می توانند 
به  را  نیازهایشان  از  کوچکی  بخش 
تامین  اما برای  تامین نمایند؛  تنهایی 
وابسته  دیگران  به  نیازهایشان  سایر 

هستند. 
کفاش  یک  هرچند  نمونه،  عنوان  به 
به  خود  خانواده  و  خود  نیاز  می تواند 
کفش را برآورده سازد، اما برای تامین 
مابقی نیازها، از قبیل خوراک، پوشاک، 
ایمنی،  امنیت،  بهداشت،  مسکن، 
سوادآموزی و صدها مورد دیگر، محتاج 

کاالها و خدمات دیگران است. 
در چنین جامعه ای که افراد به شدت 
نیازمند  یکدیگر  خدمات  و  کاالها  به 
در  مشکلی  هرگونه  بروز  هستند، 
و  کاالها  ارائه  و  توزیع  تولید،  فرآیند 
به چالش  را  خدمات، می تواند جامعه  
بکشاند و خسارت های جبران ناپذیری 

را به دنبال داشته باشد. 
به عنوان مثال، یکی از کاالهای اساسی 

چند سال بعد، یعنی در سال  1339ه.ش، 
مجلس وقت قانونی را به تصویب رساند 
نام  با  که طی آن مجموعه ای مستقل 
»موسسه استاندارد ملی ایران« تاسیس 
به  ایران  که  بود  سال  همان  در  شد. 
عضویت »سازمان بین المللی استاندارد« 

درآمد. 
بین المللی  »سازمان  تشکیل  اما 
سال   از  قبل  سالهای  به  استاندارد« 
این  واقع  در  برمی گردد.  ه.ش   1339
سال  اکتبر  چهاردهم  روز  در  سازمان 
مهر   21 با  )مصادف  میالدی   1947

1326ه.ش( تشکیل شد. 
در آن زمان روسای موسسات استاندارد 
شهر  در  جهان  کشور  پنج  و  بیست 
تصمیم  و  شدند  جمع  هم  دور  لندن 
به تاسیس این سازمان گرفتند. سال ها 
میالدی،  سال  1970  در  یعنی  بعد، 
روز 14 اکتبر که مصادف با 22 مهر ماه 
است، روز جهانی استاندارد نامگذاری 

شد. 
بر  تاکید  و  استاندارد  تدوین 

که افراد به آن نیاز دارند، کپسول های 
مجموعه  یک  اگر  است.  آتش نشانی 
الزم،  تاییدیه های  و  صالحیت ها  فاقد 
کپسول های  توزیع  و  تولید  به  اقدام 
منتظر  عواقبی  چه  نماید،  بی کیفیت 

خریداران این محصول خواهد بود؟ 
بر  بتواند  که  مرجعی  وجود  بنابراین 
فعالیت های اصناف و گروه های مختلف 
نظارت  خدمات  و  کاال  کننده  تامین 
ضروری  و  الزم  امری  باشد،  داشته 
در  مرجعی  چنین  خوشبختانه  است. 
همان  مرجع  این  دارد.  وجود  کشور 
»سازمان استاندارد ملی ایران« است. 

سال  به  استاندارد  مساله  ایران،  در 
1304 ه.ش بر می گردد. در آن زمان، با 
تصویب قانون اوزان و مقیاس ها، مساله 
استاندارد و استاندارد نویسی آغاز شد. 
در سال 1332 ه.ش، تشکیالتی که ما 
امروزه آن را اداره استاندارد می نامیم، 
کیفیت  بر  بازرگانی،  اداره  نظر  زیر 
تولید  صادراتی  و  وارداتی  کاالهای 

داخل، نظارت داشت. 

به هبانه روز جهاین استاندارد؛ 

برریس اهمیت تدوین استاندارد 
در صنعت اطفای حریق

در ایران، مساله 
استاندارد به 
سال 1304 ه.ش 
بر می گردد. در آن زمان، 
با تصویب قانون اوزان 
و مقیاس ها، مساله 
استاندارد و استاندارد 
نویسی آغاز شد. در 
سال 1332 ه.ش، 
تشکیالتی که ما امروزه 
آن را اداره استاندارد 
می نامیم، زیر نظر اداره 
بازرگانی، بر کیفیت 
کاالهای وارداتی و 
صادراتی تولید داخل، 
نظارت داشت
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توسط  شده  تعیین  چهارچوب های 
مراجع استاندارد، یکی از ارکان توسعه 
جهت  در  که  است  فناوری  و  علم 
پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش موثری 

دارد. 
فقط  استاندارد  می کنند  فکر  برخی 
برای حفظ منافع مشتریان خدمات و 
مصرف کنندگان کاالها است. البته این 
تاحدودی درست است.  نظر و عقیده 
استاندارد،  کارکردهای  از  یکی  زیرا 
هنگام  در  اعتماد  و  اطمینان  ایجاد 
خرید کاال و خدمات است. اما اگر نیک 
استاندارد  دید  خواهیم  بیندازیم،  نظر 
از جهات زیادی به نفع تولیدکنندگان 
نیز  خدمات  دهندگان  ارائه  و  کاالها 
فضای  یک  ایجاد  به  زیرا  می باشد. 
بین کسب و کارهای  رقابت سالم در 

یک صنعت کمک می کند. 
رقابت،  این  خروجی های  از  یکی 
ارتقای کیفیت کاالها و خدمات است 
که از هر نظر به نفع تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان است. تولیدکنندگانی 
و  باشند  بازار  رهبر  دارند  قصد  که 
محصوالتشان عالوه بر مصرف در داخل 
کشور به کشورهای دور و نزدیک نیز 
اینکه  جز  ندارند  چاره ای  شود،  صادر 
خود را با قوانین و ضوابط وضع شده 

آزمایشگاه هایی که با پشتوانه علمی و 
امر تدوین  بتوانند در  اجرایی مطلوب 
سازمان های  یاور  و  یار  استاندارد 
کنندگان  تولید  و کمک حال  مرتبط 
در پروژه های کنترل کیفیت و ارتقای 

محصول باشند. 
به این ترتیب، به خصوص در سال های 
تعدادی  است  شده  مشاهده  اخیر، 
تجهیز  با  مهندسی  شرکت های  از 
آزمایشگاه های کنترل کیفی، در جهت 
آزمون تجهیزات آتش نشانی پایه عرصه 

گذاشته اند. 
داشتن  اختیار  در  با  مجموعه ها  این 
مجهز،  آزمایشگاهی  و  مجرب  کادری 
تجهیزات  سنجی  کیفیت  راستای  در 
کشور  در  شده  تولید  حریق  اطفای 
جهت دریافت نشان استاندارد، تاسیس 
و تاکنون قدم های موثری در این مسیر 

برداشته اند.
تدوین  روند  تسریع  با  است  امید 
حوزه،  این  در  ملی  استانداردهای 
بتوانند  کشور  در  تولیدی  کارخانه های 
مطابق  کیفیت  با  محصوالت  تولید  با 
استانداردهای مذکور، اوال نیاز مشتریان 
داخلی را تامین کنند و ثانیا با افزایش 
صادرات بتوانند چرخ های اقتصادی کشور 

را بچرخانند.

از سوی استاندارد سازگار کنند. 
از جمله صنایع مهم و البته نوپایی که 
در کشور ما وجود دارد، صنعت تولید 

تجهیزات آتش نشانی است. 
این صنعت به طور مستقیم با امنیت 
جانی و مالی افراد سروکار دارد. از این 
رو می توان آن را جز مشاغل صنعتی 
به  کرد.  طبقه بندی  حساس  بسیار 
همین دلیل، استانداردسازی تجهیزات 
اجتناب  و  مهم  مقوله ای  آتش نشانی 

ناپذیر است. 
اما از آنجایی که این صنعت در ایران 
استانداردسازی  مقوله  است،  نوپا 
چه  صنعت  این  استاندارد  تدوین  و 
مرحله  در  چه  و  تولید  مرحله  در 
کار  جای  هنوز  نگهداری،  و  نصب 
مرتبط،  سازمان های  چند  هر  دارد. 
و  تهران  نشانی  آتش  سازمان  مانند 
را  مهم  این  هستند  تالش  در  غیره، 
انجام  به  کیفی  سطح  باالترین  در 
شرکت های  همکاری  اما  برسانند، 
صنعت  این  آفرین  نقش  و  مهم 
هدف،  این  به  رسیدن  در  می تواند 

بسیار موثر باشد.
در همین راستا، وجود آزمایشگاه هایی 
شتاب   راهکاری  می تواند  تخصصی 
دهنده برای نیل به این مقصود باشد. 

تدوین استاندارد و تاکید بر چهاچوب های 
تعیین شده توسط مراجع استاندارد، یکی 

از ارکان توسعه علم و فناوری است که 
در جهت پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش 

موثری دارد

برخی فکر می کنند 
استاندارد فقط 
برای حفظ منافع 
مشتریان خدمات و 
مصرف کنندگان کاالها 
است. البته این نظر و 
عقیده تاحدودی درست 
است. زیرا یکی از 
کارکردهای استاندارد، 
ایجاد اطمینان و اعتماد 
در هنگام خرید کاال و 
خدمات است



شهید مرتضی حیدری
آتش نشان ایستگاه 9 آتش نشانی تهران

شهید حیدری با 37 سال سن و صاحب یک فرزند، در جریان اطفای آتش سوزی یک 
مغازه در خیابان شوش، خیابان صابونیان، بر اثر سقوط به چاهک مغازه که به زیرزمین راه 
داشت، دچار جراحت شدید شد. وی پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل جراحات شدید 

جان خود را از دست داد و به شهادت رسید. در 
این حادثه یک کابل برق دچار آتش سوزی 

شده بود که قسمتی از این آتش سوزی به 
سرایت  ای  محله  پارک  یک  سبز  فضای 
کرد. آتش نشانان این حادثه در مدت زمان 

30 دقیقه  اطفا کردند.

شهید یونس حمیدی زاده
در  سال ها  زاده  حمیدی  شهید 
تیم غواصی و عملیات آتش نشانی 
اهواز فعالیت می کرد. وی در جریان 
خدمت رسانی به بیماران کرونایی، 
خود نیز به این ویروس مبتال شد و 
در فروردین ماه 99 به دعوت حق 

لبیک گفت.

شهید عزیزاهلل اکبری نیسیانی
آتش نشان ایستگاه شماره  7 اصفهان
دو  با  کودک،  دو  پدر  ساله،   36 شهیدنیسیانی 
نشانی، حین  آتش  در  فعالیت  نیم سابقه  و  سال 
آموزش و اجرای مانور عملیاتی امداد و نجات، دچار 
مصدومیت شد و در اثر شدت جراحت وارده دار 
به  ارتفاع  از  را وداع گفت. وی هنگام پرش  فانی 
بیرون تشک برخورد می کند و از ناحیه سر دچار 

آسیب می شود.

شهید حمید نوروزی ابدال آبادی
آتش نشان ایستگاه شماره 9 مشهد
از شهادت حمید نوروزی ) 31 ساله با 5سال سابقه فعالیت( زمان زیادی نمی گذرد. وی که به 
تازگی پدر شده بود، پیش از اعزام به عملیات برای آخرین بار کودک 4ماهه اش را در آغوش 
گرفت. در حین عملیات امداد و نجات خودرو حامل سوخت در بزرگراه شهیدکالنتری 
مشهد، یک دستگاه کامیون به دلیل نامعلومی از مسیر خارج شد و با خودروی دیگری 
برخورد می کند که متاسفانه شهید نوروزی در زمان بروز این حادثه، در بین دو خودرو 
محبوس شده و به شدت مصدوم می شود. وی پس از این سانحه، جان خود را از دست 

می دهد.
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یاد و خاطره شهدای  ایمینقهرماانن
آتش نشانی گرامی باد



شهید ابراهیم اسماعیلی
شهید اسماعیلی آتش نشان 33ساله 
و صاحب 2 فرزند، در عملیات اطفای 
ساری  خیری مقدم  هنرستان  حریق 
دچار سانحه و به بیمارستان منتقل 
گردید. پس انجام چند جراحی ، وی 
علی رغم  و  عفونت خونی شد  دچار 
از گذشت چند  تالش پزشکان پس 

روز  جان به جان آفرین تقدیم کرد.

شهید محسن لک 
آتش نشان ایستگاه 3 اندیشه

شهید لک 41 ساله، صاحب یک فرزند و با 17سال 
یک  حریق  اطفای  عملیات  در  فعالیت،   سابقه 
مجتمع مسکونی هفت طبقه در فاز 5 شهر اندیشه 
دود  استنشاق  دلیل  به  وی  گردید.  سانحه  دچار 
غلیظ مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان، به 
شهادت رسید. گفتنی است علت این آتش سوزی  

اتصالی کابل های برق عنوان شد.

شهید برکت جوذری 
آتش نشان ایستگاه شماره یک بندرعباس

شهید جوذری 42ساله، صاحب 4فرزند و 17سال سابقه فعالیت در آتش نشانی، هنگام 
که  وی  رسید.   شهادت  به  هرمز  هتل  آتش سوزی  حادثه  در  اطفای حریق،  عملیات 
فرماندهی تیم عملیاتی را به عهده داشت، پس از نجات چند تن از ساکنین هتل ، ماسک 
خود را به یکی از مصدومان داد و خودش به دلیل استنشاق بیش از حد گازهای سمی، 

به ملکوت اعال پیوست.
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شهید امیرمحمد زارع
آتش نشان ایستگاه های 9 و 20 و 6 آتش نشانی مشهد
شهید زارع متولد 1361 و صاحب 3 فرزند، یکی از نیروهای تیم عملیات ویژه سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بود که در حین تمرین عملیاتی دچار سانحه 
شد و پس از گذشت چند روز، در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد به ملکوت اعال 
پیوست. وی طی انجام یک عملیات پرش تمرینی از ارتفاع، به شدت آسیب دید و چند 
روزی را در کما به سر برد؛ پس از 5 روز جدال با سرنوشت، قلب شهید زارع از تپش ایستاد.

#سپاس_قهرمانان_ایمنی



اسرپینکلر مخیف اب کاور محدب
تجربه ای توامان از ایمین و زیبایی

اهمیت زیبایی بنا از دیدگاه معماران 
اگر نگاهی به مراکز دیدنی و تاریخی شهرهای 
مختلف کشور بیندازیم، شاهکارهای معماری 
ایرانی را در جای جای آن مشاهده می کنیم. 
شاهکارهایی که قدمت برخی از آنها به بیش 
این مساله نشان  از چند صد سال می رسد. 
می دهد که از دیرباز برای ایرانیان، زیبایی بنا 
یکی از الویت ها بوده است. اهمیت این مساله 
در عصر حاضر اگر بیشتر از گذشته نباشد، 

کمتر از آن هم نیست. 
به همین دلیل، معماران نکته سنج ایرانی زیر 
بار نصب تجهیزات نامتجانس و ناهماهنگ در 
یک بنا نمی روند. این امر تا جایی که امنیت و 
ایمنی ساختمان را زیر سوال نمی برد قابل دفاع 
قرار است  این تجهیزات  زمانی که  اما  است. 
کند،  تامین  را  ساختمان  افراد  جانی  امنیت 
تکلیف چیست؟ در دو راهی نصب تجهیزات 
آتش نشانی برای حفظ امنیت جانی افراد و یا 
ساختمان  زیبایی  حفظ  برای  آن  نصب  عدم 
کدام را باید انتخاب کنیم؟ آیا راه سومی وجود 

دارد؟

اهمیت نصب تجهیزات آتش نشانی در ساختمان
تجربه چند صد ساله کشورهای پیشرو در زمینه ایمنی، نشان می دهد 
میر  و  مرگ  آمار  ساختمان،  داخل  در  آتش نشانی  تجهیزات  وجود 

وصدمات ناشی از حریق را به شدت کاهش می دهد. 
به عنوان مثال مطالعات نشان می دهد ساختمان هایی که به سیستم 
اسپرینکلر مجهز هستند، هیچ گونه تلفات و صدمات جانی را به ساکنان 
خود در هنگام بروز حریق تحمیل نکرده اند. به همین دلیل بسیاری از 
کارشناسان، این سیستم را کارآمدترین سیستم اطفای حریق اتوماتیک 

می نامند. 
عالوه بر سیستم خودکار اسپرینکلر، 

به  که  آتش نشانی  تجهیزات  سایر 
استفاده  مورد  دستی  صورت 

جهت  نیز،  می گیرند  قرار 
باالبردن امنیت جانی افراد در 
برابر حریق در یک ساختمان 

تاثیرگذار هستند. از جمله این 
تجهیزات می توانیم به هوزریل ها، 

غیره  و  نشانی  آتش  کپسول های 
اشاره کنیم. پس با توجه به کارکرد این 

تجهیزات می توانیم به اهمیت نصب آنها در یک 
ساختمان پی ببریم.

ساخته  کشورمان  در  جدید  ساختمان  زیادی  تعداد  هرساله 
به  ساختمان ها  این  از  برخی  بیرونی  و  داخلی  نمای  می شود. 
قدری زیبا است که رهگذران به ناچار دقایقی برای تماشای آن 
وقت صرف می کنند. اما زیبایی، تنها فاکتوری نیست که مردم 
از یک ساختمان انتظار دارند. ایمنی هم از جمله مواردی است 
که در کنار زیبایی باید به آن توجه شود. ایمنی در برابر حریق، 
اهمیت  اخیر  سال های  در  خصوصا  که  است  مواردی  جمله  از 

باالیی پیدا کرده است.

در جهان، مساله ایمن سازی ساختمان در برابر حریق، موضوع 
جدیدی نیست. سال ها است که در کشورهای پیشرو در این زمینه، 
استانداردها و آئین نامه هایی تدوین شده است که روند ساخت یک 
ساختمان بر اساس آن پیش می رود. کشور ما نیز اخیرا به موضوع 
ایمنی ساختمان در برابر آتش سوزی نگاه ویژه ای دارد. به طوری که 
همه ساختمان های جدیدی که در کشور ساخته می شوند، ملزم به 
رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل های تدوین شده از سوی مراکزی 

مانند سازمان آتش نشانی هستند. 
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اسپرینکلر مخفی با کاور 
 Domed Cover( محدب
 )Concealed Sprinkler
اسپرینکلری است که 
دفلکتور آن برخالف 
اسپرینکلر مخفی 
)Concealed(، ثابت 
بوده و به کمک یک کاور 
محدب، از جلوی دید 
پنهان می شود. به جهت 
پنهان سازی مناسب 
اسپرینکلر، کاور محدب 
اسپرینکلر هماهنگ با 
طرح و رنگ سقف تولید 
می شود



تجربه ای توامان از زیبایی و امنیت
باالبردن  جهت  ساختمان  یک  در  آتش نشانی  تجهیزات  نصب  اهمیت 
سطح ایمنی و امنیت جانی افراد، بر کسی پوشیده نیست. اما قرار نیست 
در راه رسیدن به این هدف، چشمانمان را بر روی زیبایی ببندیم و پذیرای 
عناصر اضافی و ناهماهنگ با سایر اجزای معماری ساختمان باشیم. طراحان 
تجهیزات آتش نشانی با نگاهی تخصصی و هنرمندانه به طراحی تجهیزات 
آتش نشانی، مشکل را حل کرده اند. امروزه قابلیت ساخت تجهیزات آتش 
نشانی هماهنگ با جزئیات معماری پروژه ها وجود دارد. بدین ترتیب نصب 
این تجهیزات نه تنها هماهنگی و زیبایی بنا را بر هم نمی زند، بلکه به ارتقای 

ایمنی در برابر حریق در ساختمان کمک کند.
اسپرینکلر یک وسیله اطفا یا کنترل حریق اتوماتیک است که در مراحل اولیه 
شروع آتش سوزی، فعال شده و جلوی گسترش آتش را می گیرد. امروزه 
نصب اسپرینکلر تقریبا در تمامی محیط های ساختمانی مانند مسکونی، 
تجاری، اداری،  درمانی،  مراکز مذهبی، سینما، هتل،  ساختمان های صنعتی 

و غیره در اغلب کشورهای جهان الزامی است. 
نصب اسپرینکلر در سقف ساختمان همانند جعبه آتش نشانی، کامال در 
دامنه دید افراد قرار دارد و ممکن است عامل برهم زننده هماهنگی عناصر 
و جزئیات معماری و زیبایی ساختمان تلقی شود. اما تولیدکنندگان بنا به 
نیاز صنعت ساختمان به هماهنگی بیشتر اسپرینکلر با معماری ساختمان، 

اسپرینکلرهای مخفی را ارائه دادند. 

اسپرینکلر مخفی همانطور که از نامش پیدا است، اسپرینکلری است که 
بعد از نصب، مخفی شده و بدنه و بخش منحرف کننده جریان آن در داخل 
پوششی پنهان می شوند. رنگ سطح خارجی این پوشش، هماهنگ با رنگ 
سقف انتخاب می شود تا اسپرینکلر از نظرها پنهان شود. به این ترتیب هم 
ساختمان  به اسپرینکلر مجهز می شود و هم جلوی برهم زدن هماهنگی 

دکوراسیون و معماری ساختمان گرفته می شود. 

معرفی اسپرینکلر مخفی با کاور محدب آریاکوپلینگ
 )Domed Cover Concealed Sprinkler( اسپرینکلر مخفی با کاور محدب
 ،)Concealed( اسپرینکلری است که دفلکتور آن برخالف اسپرینکلر مخفی
ثابت بوده و به کمک یک کاور محدب، از جلوی دید پنهان می شود. به جهت 
پنهان سازی مناسب اسپرینکلر، کاور محدب اسپرینکلر هماهنگ با طرح و 

رنگ سقف تولید می شود. 
)آلیاژ  مخصوصی  لحیم  وسیله  به  اسپرینکلر،  بدنه  به  محدب  کاور  اتصال 
از  کاور  جدا شدن  آلیاژ، جهت  این  ذوب  دمای  انجام می گیرد.  یوتکتیک( 
بدنه، کمتر از دمای عملکرد حباب اسپرینکلر است. به همین دلیل با شروع 
آتش سوزی، ابتدا کاور جدا می شود و در ادامه با رسیدن دمای محیط به دمای 
عملکرد حباب شیشه ای، اسپرینکلر فعال شده و با اسپری آب بر روی حریق، 

به مهار و اطفای آتش می پردازد.
ویژگی منحصر به فرد این اسپرینکلر Push On-Trade Off نام دارد. این 
ویژگی باعث نصب آسان تر این اسپرینکلر می شود. یعنی به جای پیچاندن کاور 
به دور اسپرینکلر، می توان آن را با فشاری مختصر به بدنه اسپرینکلر متصل 

نمود.
الزم به ذکر است براساس استاندارد NFPA13 ، که معتبرترین آیین نامه 
در مورد نصب انواع اسپرینکلر است، دفلکتور اسپرینکلر حداقل باید 1 اینچ 
)2.54 سانتی متر( از سقف فاصله داشته باشد. طراحی اسپرینکلر مخفی با 
کاور محدب آریاکوپلینگ به گونه ای است که در آن این فاصله رعایت شده و 
اسپرینکلر در هنگام فعال شدن، بدون هیچگونه انسدادی، اسپری آب بر روی 
حریق را انجام می دهد. متن انگلیسی استاندارد NFPA13 که به این موضوع 

اشاره دارد به شرح زیر است:
NFPA8.6.4.1.1.1 13:Under unobstructed construction, the dis-
tance between the sprinkler deflector and the ceiling shall be a 
minimum 1 in. )25.4 mm( and a maximum of 12 in. )305 mm( 
throughout the area of coverage of the sprinkler.

اسپرینکلر مخفی با کاور محدب، همچون سایر اسپرینکلرهای آریاکوپلینگ، 
این  می شود.  آزمون  و  تولید  طراحی،  دنیا  روز  استانداردهای  براساس 
اسپرینکلرها با حباب شیشه ای باکیفیت و کاور محدب در رنگ ها و طرح های 
مختلف، عالوه بر ایمن سازی ساختمان در برابر حریق، از بعد زیبایی شناختی 

هم نظر طراحان و معماران نکته سنج را جلب می کند.

مشخصات فنی
 استفاده از آلیاژهای مخصوص با دمای ذوب کمتر 
از دمای کاری اسپرینکلر برای اتصال کاور به بدنه 
NFPA13 ساخته شده براساس الزامات استاندارد 

به  مقاوم  و  مستحکم  آلیاژهای  از  استفاده   

خوردگی جهت ساخت بدنه، دفلکتور و کاور
از آبکاری نیکل-کروم جهت پوشش  استفاده   

بدنه اسپرینکلر
 Push On-Trade Off  کاور محدب با قابلیت 

جهت نصب سریع و آسان
 UL ، FMمجهز به حباب شیشه ای با تاییدیه های 

LPCB و
 تولید در دونوع واکنش سریع و واکنش استاندارد 

در طیف دمایی 57 تا 93 درجه سانتیگراد 
12Barحداکثر فشار کاری 

34.5 barفشار هیدرواستاتیک آزمون 
1/2” NPT :سایز رزوه 

80:)K-factor( ضریب تخلیه 

 25:)RTI( ضریب پاسخ حرارتی 
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هوزریل  معرفی  به  ابتدا  نوشتار  این  در 
در  سپس  می پردازیم،  آتش نشانی 
آن  از  صحیح  استفاده  نحوه  خصوص 

صحبت خواهیم کرد. 
شیلنگ  همان  آتش نشانی،  هوزریل 
)Hose( و قرقره )Reel( به همراه یک 
آتش نشانی  جعبه  درون  که  است  نازل 
قرار می گیرد. در هنگام بروز آتش سوزی، 
هم  آتش نشان  غیر  و  عادی  افراد  حتی 
می توانند به راحتی و سهولت از هوزریل 
برای خاموش کردن آتش استفاده نمایند. 
از این رو، ابزار بسیار مهمی برای افزایش 

ایمنی در برابر حریق به شمار می رود. 
به محض بروز آتش سوزی، افراد می توانند 
در همان  را  آتش  و  استفاده  از هوزریل 
اگر  کنند.  مهار  و  کنترل  اولیه،  مراحل 
ساختمانی به این وسیله مجهز نباشد، در 
خالل فرآیند برقراری تماس با مرکز آتش 
نشانی و سر رسیدن ماموران، که حداقل 
فرصت  آتش  می برد،  زمان  دقیقه ای  ده 
کافی دارد تا گسترش یابد؛ به همین دلیل 
خسارات زیادی بر پیکره ساختمان وارد و 
امکان خروج ایمن ساکنان هم دشوارتر 

می شود. 
درون  اغلب  نصب،  هنگام  در  هوزریل ها 
جعبه های آتش  نشانی قرار می گیرند. بر روی 

جعبه  آتش نشانی که هوزریل را در خود 
 Fire Hose Reel جای می دهد، عبارت
ممکن  گاهی  البته  است.  شده  نوشته 
است به جای این عبارت، عالمت و نشان 
هوزریل، یعنی         بر روی جعبه حک 

شده باشد. 
معموال یک قفل آسان بازشو که تنها با 
یک چرخش 90 درجه ای باز می شود، بر 
روی این جعبه ها تعبیه می شود. بر طبق 
استاندارد قفل جعبه ها نباید به گونه ای 
باشد که در هنگام حریق و در آن شرایط 
پر استرس، کاربر برای باز کردن آن دچار 
آسان  قفل های  بنابراین  شود.  مشکل 

بازشو انتخاب بسیار مناسبی هستند.
نیمه سخت  شیلنگ  یک  هوزریل  هر 
دارد.  متر  الی 30  تقریبی 20  طول  به 
پیچیده  قرقره  یک  دور  به  این شیلنگ 
خود  جای  در  قرقره ها  معموال  می شود. 
اندازه  به  می توانند  و  نیستند  ثابت 
170درجه حول محور عمودی بچرخند. 
می شود  سبب  قرقره،  طراحی  نوع  این 
کاربر به آسانی بتواند در هر جهتی که 
کمترین  در  و  کند  حرکت  می خواهد 

زمان، خود را به نزدیکی آتش برساند.
نازل  یک  هوزریل،  شیلنگ  انتهای  در 
سه حالته سبک قرار می گیرد. این نازل، 

سه حالت بسته، جت و اسپری دارد. کاربر 
نازل  این  با چرخاندن شیر  و  به راحتی 

می تواند از آن استفاده کند.
یک  معموال  هوزریل،  جعبه  داخل  در 
شیر تک ضرب قرار دارد. برای استفاده از 
هوزریل باید ابتدا شیر را باز کنیم تا آب از 
پشت سیستم وارد شیلنگ آن شود. البته 
این فرآیند زمان زیادی نمی گیرد و خللی 
در فرآیند اطفای حریق به وجود نمی آورد.
وسیله  یک  اگر  که  باشید  داشته  توجه 
الکتریکی دچار حریق شد، تا زمانی که به 
منبع الکتریسیته وصل است نباید برروی 
رسانای  آب  )زیرا  شود  ریخته  آبی  آن 
جریان الکتریکی است(. در چنین مواقعی 
بهتر است ابتدا جریان برق را قطع نموده و 
سپس از هوزریل برای خاموش کردن آتش 
استفاده کنید. اگر هم دسترسی شما برای 
قطع جریان برق محدود است، بهتر است 
از کپسول های پودری اطفای حریق برای 

خاموش کردن آتش استفاده کنید.
کردن  خاموش  برای  مناسبی  مایع  آب 
آتش سوزی ناشی از روغن داغ نیست! اگر 
روغن داغ آشپزی دچار حریق شد، نباید 
استفاده  حریق  اطفای  برای  هوزریل  از 
کپسول های  مواردی  چنین  در  کرد. 

اطفای حریق گزینه مناسبی هستند.

آموزش نحوه صحیح 
استفاده از هوزریل آتش نشاین

در هنگام بروز آتش، خونسردی خود را حفظ  و ابتدا 
جعبه آتش نشانی را بیابید و درب آن را باز کنید.

نازل را در دست گرفته و به سمت بیرون قرقره بکشید 
و شیلنگ را تا متراژ موردنظر آزاد نمایید.

شیر تک ضرب داخل جعبه را 90 درجه بچرخانید 
تا جریان آب وارد شیلنگ هوزریل شود.

با چرخش ساعتگرد، نازل را در حالت پاشش اسپری و 
با چرخش خالف ساعتگرد آن را درحالت جت قرار دهید 

به عالئم حک شده بر روی نازل توجه فرمایید. نازل را به طرف مرکز آتش نشانه بگیرید و دست خود 
را همچون حالت جاروب کردن به طرفین حرکت دهید تا 

آتش راحت تر خاموش شود. 

OPEN THE
BALL VALVE

هر هوزریل یک 
شیلنگ نیمه سخت 
به طول تقریبی 20 

الی 30 متر دارد. این 
شیلنگ به دور یک 

قرقره پیچیده می شود. 
معموال قرقره ها در 

جای خود ثابت نیستند 
و می توانند به اندازه 

170 درجه حول محور 
عمودی بچرخند. این 

نوع طراحی قرقره، 
سبب می شود کاربر به 

آسانی بتواند در هر 
جهتی که می خواهد 

حرکت کند و در 
کمترین زمان، خود 
را به نزدیکی آتش 

برساند
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آری   اکوپلینگ
 حامی نخستین رویداد 
استارت آپی آتش نشانی
مراسم اختتامیه نخستین رویداد استارت آپی 
آتش نشانی، با معرفی نفرات برتر برگزار شد
مراسم  آریاکوپلینگ،  عمومی  روابط  گزارش  به 
)استارت آپی(  شتاب  رویداد  نخستین  اختتامیه 
آتش نشانی دهم تیرماه به همت دانشگاه علمی-
کاربردی آتش نشانی تهران  و مشارکت آریاکوپلینگ 
به عنوان حامی، از ساعت 8:30 الی 13:30 در محل 

سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد.
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در  نشانی  آتش  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
ابتدای سال جاری، شرایط و ضوابط شرکت در 
این رویداد را اطالع رسانی کرد و متقاضیان در 
زمان تعیین شده، بیش از 50 طرح، در دو بخش 
مدرن  تجهیزات  تولید  و  طراحی  فرهنگ  سازی، 
کردند.  ارسال  دانشگاه  دبیرخانه  به  آتش نشانی، 
پس از جمع آوری و پایش طرح ها، 11 طرح به 

مرحله نهایی راه یافت.
آپی،  استارت  رویداد  اختتامیه  آغازین  بخش  در 
در  و  ترتیب  به  نهایی،  مرحله  به  راه یافته  افراد 
زمان مشخص شده، طرح های خود را برای داوران 
و  ارائه  اتمام  با  ارائه کردند.  و حاضران در سالن 
داوران  بررسی طرح های شرکت کنندگان، هیات 
متشکل از رضا حیدری، مهدی هاشمی شال، آرش 
زارع، مازیار کربالیی، رسول شاه محمدی و هادی 
گردهم  برندگان  اعالم  برای  جلسه ای  در  والهی 

آمدند و بخش اول مراسم به اتمام رسید.
با  اختتامیه،  دوم  بخش  کوتاه،  وقفه  از  پس 
تجریشی  صالحی   محمد  مهندس  سخنرانی 
ضمن  ایشان  شد.  آغاز  آریاکوپلینگ  مدیرعامل 
تشکر از عزیزانی که این رویداد مهم را رقم زده اند، 
روی  بر  و سرمایه گذاری  آینده  به  »توجه  گفت: 
نیاز  مورد  و  و طرح های نو، حلقه گمشده  ایده ها 
کشور ماست. واقعیت هر کسب و کار و در اصل 
زندگی این است که آغاز کنیم و قدم های آغازین 

را برداریم.
طبق آمار 90 درصد از طرح های ارائه شده در دنیا 
در قالب استارت آپ، با شکست مواجه می شوند؛ 
ولی موضوع مهم این است که همین طرح های 
به نتیجه نرسیده، جزیی از مسیر موفقیت است. 
ثمر  به  در  طرح ها،  این  شکست  عوامل  بررسی 

رسیدن شان در آینده بسیار موثر هستند.«
»عامل  کرد:  اشاره  آریاکوپلینگ  مدیرعامل 
است  فردی  بودن  عاشق  شرکت ها،  رشد  اصلی 
که آن مجموعه را راه اندازی کرده است. با تکیه 
برای  را  خود  توان  و  تالش  تمام  عشق،  این  بر 
قطعا  گیرد.  کار می  به  موفقیت شرکت  و  رشد 
حمایت های زیادی برای رسیدن به موفقیت نیاز 
است، ولی زمانی که فرد از درون خود، شیفته و 
عاشق نتیجه گیری باشد، بیشترین رشد را برای 

مجموعه خود رقم می زند.«
مهندس محمد صالحی تجریشی در پایان افزود: 
موالنا به زیبایی در شعری اشاره کرده است که؛ 
حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات 
کجا  هر  رود،  جا  آن  دوا  دردی  کجا  هر  آفرید، 
فقری نوا آن جا رود، هر کجا مشکل جواب آن جا 
رود، هر کجا کشتی است آب آن جا رود، آب کم 
جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد چشمه از باال و 
پست. برای همه عزیران و در نهایت ایران عزیزمان 

آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.«
پس از سخنرانی مدیرعامل آریاکوپلینگ، مهندس 
پیشگیری،  معاونت  سرپرست  عبدولی،  کامران 
مهندس رسول هاللی معاون فرهنگی و اجتماعی 
و دکتر رضا عبدالملکی عضو هیات مدیره سازمان 
فرهنگ سازی  مباحث  پیرامون  تهران  آتش نشانی 

و تولیدات داخلی در صنعت آتش نشانی سخنرانی 
کردند.

از  برندگان  اسامی  شدن  مشخص  با  و  ادامه  در 
برنامه،  مجری  دعوت  به  داوران،  هیات  سوی 
مهندس کامران عبدولی، مهندس رسول هاللی 
 - علمی  دانشگاه  رییس  زاده  رحمت اله  دکتر  و 

کاربردی آتش نشانی تهران، برای تجلیل از نفرات 
برتر، بر روی سن حاضر شدند.

برای  آتش  ضد  مواد  طرح:  )نام  شهیدی  شیال 
مهرسیما  فوم(،  و  مقوا  کاغذ،  چوب،  منسوجات، 
رستمی داویجانی )نام طرح: توانمندسازی مربیان 
کودک در حوزه ایمنی، امنیت و سالمت کودک و 
خانواده( و کاظم بشیرنژاد )نام طرح: دستگاه تست 
سوی  از  آتش نشان(  تنفسی  دستگاه   SCBA
هیات داوران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و 
تندیس، لوح تقدیر و هدایایی از سوی حامیان و 

برگزارکنندگان این برنامه، به ایشان تقدیم شد.
استارت آپی  رویداد  نخستین  در  است  گفتنی 
و  مدیران  شرکت کنندگان،  جز  به  آتش نشانی 
مسئوالن شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی، 
دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی آتش نشانی 
اطفای حریق  و  اعالم  با حوزه  مرتبط  مدیران  و 

حضور داشتند.
حامی  عنوان  به  آریاکوشاپادرا  شرکت  همچنین 
برگزاری و مجله حریق نیز به عنوان حامی رسانه 

در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند.

طبق آمار 90 درصد از طرح های ارائه 
شده در دنیا در قالب استارت آپ،

با شکست مواجه می شوند؛ 
ولی موضوع مهم این است که همین 
طرح های به نتیجه نرسیده، جزیی از 
مسیر موفقیت است. بررسی عوامل 
شکست این طرح ها، در به ثمر 
رسیدن شان در آینده بسیار 
موثر هستند
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آتش سوزی در جنگل ها و مراتعآتش سوزی در جنگل ها و مراتع؛؛  
عوامل موثر و راهکارهای پیشگیریعوامل موثر و راهکارهای پیشگیری

ــش  ــن نق ــی از بزرگتری ــی و یک ــع طبیع ــن مناب ــی از مهم تری ــع یک ــا و مرات جنگل ه
ــر  ــع ارزشــمند تاثی ــن مناب ــره زمیــن هســتند. ای ــان اکوسیســتم طبیعــی ک آفرین
ــگل و  ــد. جن ــورمان دارن ــی کش ــی و اقلیم ــرایط آب و هوای ــود ش ــر بهب ــگرفی ب ش
درختــان آن، ریه هــای ایــن کــره خاکــی هســتند و بــا از بیــن رفتــن آنهــا، زمیــن بــه 

ســرعت بــه جایــی غیرقابــل ســکونت تبدیــل خواهــد شــد.
کشــورمان ایــران، در کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک جهــان قــرار گرفتــه و فقــط 
حــدود 7 درصــد از مســاحت آن را پوشــش جنگلــی )درخــت و درختچــه( تشــکیل 
می دهــد. ایــن موضــوع، اهمیــت حفاظــت و توســعه جنگل هــا و مراتــع را صدچنــدان 
ــای  ــار از جنگل ه ــزار هکت ــن ه ــاالنه چندی ــه س ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای می کن

ــر آتــش ســوزی از دســت می دهیــم. ــر اث کشــورمان را ب
در ایــن نوشــتار ابتــدا بــه آمــار فاجعــه بار آتــش ســوزی جنگل هــا و مراتع کشــورمان 
ــم. در  ــاره می کنی ــا اش ــوزی جنگل ه ــش س ــل آت ــه عوام ــه ب ــم. در ادام می پردازی

نهایــت هــم بــه ارائــه راهکارهــای پیشــگیرانه در ایــن مــورد می پردازیــم.

آتش  سوزی  بار  فاجعه  آمار 
جنگل ها و مراتع 

بنا بر آمار ارائه شده از سوی سازمان 
جنگل ها و مراتع و به نقل از خبرگزاری 
اخیر  سال   20 در  آنالین،  اقتصاد 
30هزار فقره حریق گزارش شده و به 
طور متوسط ساالنه 14 هزار هکتار 
از جنگل های کشورمان از بین رفته 
یا آسیب دیده اند. برای آنکه احساس 
دقیق تری از این آمار فاجعه بار ایجاد 
شود، باید بگوییم هر روز مساحتی در 
حدود یک استادیوم استاندارد فوتبال 
از جنگل های با ارزش کشورمان را از 

دست می دهیم. 
»علل،  گزارش  براساس  همچنین 
با  مقابله  راهکارهای  و  چالش ها  آثار، 
مراتع  و  جنگل ها  آتش سوزی های 
کشور« که توسط مرکز پژوهش های 
مجلس تدوین و ارائه شده است، بیش از 
90 درصد این آتش سوزی ها براثر عوامل 
غیر طبیعی )انسانی( بوده و فقط حدود 
10 درصد آن به عواملی مانند گرمی 

بیش از حد هوا و صاعقه ارتباط دارد. 
این آمار نشان می دهد که کنترل و 
جنگل ها  آتش سوزی  از  پیشگیری 
با  در دست خود ما است. می توانیم 
اتخاذ راهکارهای مناسب و پیاده سازی 
فرآیندهای پیشگیرانه، جلوی بیش از 
90 درصد این آتش سوزی ها را بگیریم. 

عوامل موثر بر شروع آتش سوزی 
و گسترش آن 

عوامل موثر بر شروع آتش سوزی در 
مناطق جنگلی و مرتعی و تاثیرگذاری 
هریک از این عوامل بسته به شرایط 
باشد.  متفاوت  می تواند  منطقه  هر 
اصلی  علل  »بررسی  مقاله  براساس 
و  زاگرس  جنگل های  آتش سوزی 
مدیریت  منظور  به  راه کارهایی  ارائه 
این جنگل ها« نوشته عبداله کبودی 

و دیگران، این عوامل عبارتند از:

1. عوامل توپوگرافیک
ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک 
منطقه جنگلی یکی از عواملی است 
که در تحلیل و شناخت آتش سوزی 
جنگل ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
شناخت دقیق این عوامل می تواند در 
شناسایی مناطق پرخطر موثر باشد. 
بررسی  مورد  توپوگرافیک  عوامل 

عبارتند از:

شیب
گسترش  جهت  و  سرعت  شیب، 
انتشار آتش  آتش را تغییر می دهد. 
در اراضی جنگلی شیب دار شدت و 
مناطق  به  نسبت  بیشتری  سرعت 
تحقیقات،  طبق  دارد.  شیب  بدون 
از  باالتر  شیب های  در  آتش  انتشار 

20درجه تقریبا 2 برابر سرعت انتشار 
آن در شیب های پایین تر است. 

جهت شیب هم یکی از عوامل موثر 
توپوگرافیک است. این عامل بر روی 
نرخ دریافت آفتاب و ساعات آفتابی 
و  بوده  تاثیرگذار  جنگلی  عرصه 
می تواند در صورت بروز آتش سوزی 

آن را تسریع کند.

ارتفاع
تغییرات ارتفاعی، دما و پوشش گیاهی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که 
ارتفاعات رطوبت بیشتر و درجه  در 
حرارت و پوشش گیاهی کمتر است، 
بنابراین احتمال وقوع حریق با افزایش 

ارتفاع کاهش می یابد. 

2.عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی
طبق تحقیقات آماری، در مناطق با 
نزوالت جوی  باالتر و  درجه حرارت 
بیشتر  سوزی  آتش  احتمال  کمتر، 
است. همچنین نوع پوشش گیاهی 
که به عنوان اصلی ترین ماده سوختنی 
عوامل  از  یکی  است،  آتش سوزی 
تاثیرگذار است. هرچه تراکم پوشش 
گیاهی )بخصوص در حالت خشک( 
آتش  وقوع  احتمال  باشد،  بیشتر 
سوزی و سرعت پیشروی آن افزایش 

می یابد.

3. رعد و برق و دمای باالی هوا 
برق  و  رعد  فصول خشک سال،  در 
شدید با نفوذ به عرصه های جنگلی 
ممکن است باعث شروع آتش سوزی 
شود. البته وجود پوشش گیاهی علفی 
آسیب پذیری بیشتری در مقابل رعد 

و برق دارد. 
در  نور مستقیم خورشید  همچنین 
کاهش  کنار  در  سال  گرم  فصول 
در  تسهیل  باعث  می تواند  بارندگی، 
ایجاد حریق در جنگل ها و مراتع شود. 

4. بی احتیاطی گردشگران
تفرجگاه های  در  گردشگران  حضور 
روشن  در  احتیاطی  بی  و  جنگلی 
بروز  باعث  می تواند  آتش  کردن 

بیش از 90درصد 
آتش سوزی ها براثر 
عوامل غیرطبیعی 
)انسانی( بوده و فقط 
حدود 10درصد آن 
به عواملی مانند گرمی 
بیش از حد هوا و 
صاعقه ارتباط دارد. 
این آمار نشان می دهد 
که کنترل و پیشگیری 
از آتش سوزی جنگل ها 
در دست خود ماست. 
می توانیم با اتخاذ 
راهکارهای مناسب و 
پیاده سازی فرآیندهای 
پیشگیرانه، جلوی 
بیش از 90درصد این 
آتش سوزی ها را بگیریم
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این  در  گسترده  آتش سوزی های 
مناطق شود. همچنین گردشگران به 
قصد تفریح یا شکار ممکن است اقدام 
اندازی در این مناطق کنند.  به تیر 
فرود  با  شکاری  تفنگ های  ساچمه 
پوشش  دارای  بخش های  در  آمدن 
فصول  در  بخصوص  علفی  گیاهی 
جرقه  می تواند  سال،  گرم  و  خشک 
شروع یک آتش سوزی ویرانگر باشد. 

5.پرتاب ته سیگار روشن
رانندگان و افراد سیگاری در محورهای 
ارتباطی و در مناطق جنگلی با پرتاب 
ته سیگار روشن در اراضی جنگلی و 
مرتعی، می توانند یکی از عوامل آتش 
سوزی در این اراضی باشند. الزم به 
ذکر است با توجه به وجود پوشش 
گیاهی علفی در سطح اغلب جنگل ها، 
خطر آتش سوزی به وسیله ته سیگار 
در فصول گرم و خشک سال، بسیار 
بیشتر از سایر فصول است. همچنین 
از  یکی  مورد  این  مراتع،  در حاشیه 
عوامل بسیار تاثیرگذار در شروع آتش 
سوزی های بزرگ در چنین مناطقی 

است.

6.پرتاب شیشه و بطری
رهاسازی هرگونه زباله با قابلیت بازتاب 
در  خورشید  نور  متمرکزسازی  یا 
اراضی جنگلی و مرتعی مانند قوطی ها 
و شیشه های نوشیدنی، ممکن است 
بزرگ  آتش سوزی  یک  اولیه  جرقه 
باشد. در هنگام اتراق در این نواحی، 
قطعا باید تمامی زباله ها را جمع آوری 
کرده در سطل زباله بیندازیم تا آغازگر 
یک آتش سوزی و آسیب زننده به 

منابع طبیعی کشورمان نباشیم.

7.آتش سوزی عمدی 
دام ها  تعداد  بودن  بیشتر  دلیل  به 
نسبت به ظرفیت مراتع کشور، برخی 
در  ساکن  سودجویان  و  دامداران  از 
حاشیه اراضی جنگلی و مرتعی، اقدام 
به آتش زدن عمدی جنگل ها می کنند 
تا قلمروی مراتع تحت اختیار خودشان 
را گسترش دهند. همچنین اختالفات 
طایفه ای و قبیله ای در برخی از این 
مناطق بر سر مالکیت اراضی مرتعی، 
ممکن است باعث آتش سوزی عمدی 
در این مناطق شود. نمونه ای از این 
اتفاقات، آتش سوزی های سال 1394 
در محدوده جنگلی دینار کوه بود که 
بر اثر اختالفات محلی در بهره برداری 
از مراتع و جنگل ها به وقوع پیوست. 

راهکارهای پیشگیری و شناسایی 
مناطق پرخطر

شاید بتوان شناسایی مناطق پرخطر 
را اولین گام در مدیریت مناطق در 
بررسی  با  دانست.  حریق  معرض 
آماری تاریخچه آتش سوزی مناطق، 
می توان پهنه بندی مناطق پرخطر را 
استخراج کرده و برنامه های پیشگیرانه 
دقیق تری را در این مناطق پیاده سازی 

کرد. 

بهینه سازی تعداد نیروهای حفاظتی 
این  در  جنگل بانان  مستمر  نظارت 
مناطق همواره می تواند به عنوان یکی 
پیشگیرانه  راهکارهای  مهم ترین  از 
حفاظتی  نیروهای  باشد.  حادثه  از 
عشایر،  گردشگران،  آگاه سازی  با 
دامداران و... در کاهش آتش سوزی و 
چرای مفرط دام نقش بسزایی دارند. 
جانمایی  و  مدیریت  ترتیب  بدین 
و  جنگل ها  در  حفاظتی  نیروهای 
مراتع وسیع کشور، اهمیت بسیاری 
در پیشگیری از حوادث آتش سوزی 

خواهد داشت. 

استفاده از ابزارهای جدید کنترل 
و اطفای حریق 

مدرن  حریق  اطفای  تجهیزات 
خاموش  و  هواپیماها  مانند 
کننده های دستی ویژه اطفای 
طبیعت،  در  سوزی  آتش 
اکیپ های  حال  کمک 
حفاظت از جنگل ها و مراتع 
و اکیپ های اطفای حریق در 

این مناطق خواهد بود. 
تکنولوژی های  این  از  نمونه ای 

به  مجهز  دوربین  یک  پیشرفته، 
پردازش تصویر است  تکنولوژی 

آتش  از  ناشی  دود  توده  که 
سوزی را رصد کرده و محل، 
وسعت و شدت آتش سوزی را 
تخمین می زند. به این ترتیب 
با دقت باالیی به آتش نشانان 

کمک می کند از محل شروع 
آتش و مقدار پیشرفت آن آگاهی 

یابند تا بتوانند برای انجام عملیات 
اطفا زمان بندی و مدیریت دقیق تری 

داشته باشند. 

اجرای طرح آتش بُر
از  استفاده  با  روش  این  در 
آالت  ماشین  و  تجهیزات 
کشاورزی اقدام به شخم زدن 

اراضی جنگلی کرده و بدین 

ترتیب پوشش علفی و مرتعی حاشیه 
جنگل ها و مراتع دارای نواری بدون 
در  که  بود  خواهد  گیاهی  پوشش 
مواقع آتش سوزی مانع از گسترش 
آتش سوزی شده و مهار آتش سوزی 

را تسهیل می کند. 

احیای  منظور  به  برنامه ریزی 
جنگل ها و مراتع 

یا  کوچک  سوزی  آتش  هر  از  بعد 
انجام  باید  که  کاری  اولین  بزرگ، 
گیرد، برنامه ریزی برای ترمیم و احیای 
مناطق جنگلی و مرتعی آسیب دیده 

است. 
بدین منظور باید با کمک متخصصان 
و کارشناسان مربوطه، با شناسایی انواع 
گونه های گیاهی نابود شده، اقدام به 
جایگزینی آنها کرد. همچنین نگهداری 
از گیاهان، برنامه ریزی و تالش ویژه و 

پیگیرانه ای را می طلبد. 

تشکیل گروه های مردم نهاد 
ایمنی  در  که  افرادی  مهم ترین 
اثرگذارند،عشایر طبیعی  عرصه های 

ساکنان حاشیه ای این  روستانشینان،
مناطق و گردشگران هستند.

 گروه های مردم نهاد و حامیان محیط 
زیست در کنار ارگان های مسئول 
ترویج  و  آموزش  با  می توانند 
افراد،  این  به  ایمنی  فرهنگ 
در پیشگیری از آتش سوزی  

بسیار موثر باشند.
کردن  نهادینه  با  است  امید 
بردن  بهره  صحیح  فرهنگ 
و  طبیعت  زیبایی های  از 
در  حریق  اطفای  ناوگان  تجهیز 
کامل  پیشگیری  شاهد  کشورمان، 
مراتع  و  جنگل ها  در  حریق  از 

باشیم. 

منابع 
آتش  اصلی  علل  بررسی   
زاگرس  جنگل های  سوزی 
و ارائه راهکارهایی به منظور 
این جنگل ها-عبداله  مدیریت 
سومین  دیگران-  و  کبودی 
ترویج  و  توسعه  ملی  کنگره 
علوم  و  کشاورزی  مهندسی 

خاک ایران
آثار،  »علل،  گزارش 
چالش ها و راهکارهای مقابله 
جنگل ها  آتش سوزی های  با 
مرکز   - کشور«  مراتع  و 

پژوهش های مجلس.

گروه های مردم نهاد و 
حامیان محیط زیست در 
کنار ارگان های مسئول 
می توانند با آموزش 
و ترویج فرهنگ 
ایمنی  به عشایر 
روستانشینان،ساکنان 
و گردشگران 
در پیشگیری از          
آتش سوزی  مراتع و 
جنگل ها، بسیار موثر 
باشند
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تعداد  دارد.  ما وجود  اطراف  در  زیادی  الکترونیکی  و وسایل  تجهیزات  امروزه 
بیشماری از این وسایل، در خانه ها، مراکز صنعتی، خدماتی و تفریحی مختلف، 
موجود است و زندگی مدرن ما را پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، کمتر خانه ای 
وجود دارد که در آن یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کامپیوتر و 
دیگر تجهیزات الکترونیک وجود نداشته باشد. همچنین به جرات می توان گفت 
که دیگر هیچ واحد صنعتی وجود ندارد که بدون استفاده از تجهیزات الکترونیکی 

بتواند به فعالیت خود در این عصر ادامه دهد.
در حالی که استفاده از تجهیزات الکترونیکی مختلف زندگی ما را آسان تر می کند، 
از سوی دیگر، این وسایل خطرات آتش سوزی را نیز افزایش می دهند. بر طبق 
آمار منتشر شده از مراجع مرتبط، بیش از 30 درصد از آتش سوزی ها، ناشی از 

تجهیزات یا تاسیسات برقی و الکترونیکی است.
اطفای  و  تشخیص  جهت  که  شده اند  ابداع  کننده هایی  خاموش  تازگی  به 
حریق وسایل و تجهیزات الکترونیکی راه حل مناسبی به شمار می روند. این 
خاموش کننده ها  که به آن E-bulb گفته می شود کوچکترین خاموش کننده های 
آتش در جهان هستند. E-bulbها به سادگی در داخل وسایل الکترونیکی مختلف 
مانند کیس کامپیوتر نصب می شوند و در زمانی که آتش کوچکی در اثر اتصالی 
اطفا می کنند.  و سپس  را تشخیص  آن  تجهیزات رخ می دهد  این  داخل  در 
عالوه بر تشخیص و اطفای حریق،  این خاموش کننده ها با قطع جریان برق، 
جلوی آتش سوزی مجدد را می گیرند. مهمترین ویژگی این خاموش کننده های 
مینیاتوری، نصب بسیار آسان آنها در داخل وسایل الکترونیکی و اطفای حریق در 

همان ثانیه های ابتدایی است.
این خاموش کننده ها در واقع، حباب شیشه ای بسیار کوچکی هستند که از مایعی 
نارسانای جریان الکتریسیته به نام 3m Novec پُر می شوند. در زمان بروز حریق، 
حباب  شیشه ای در دمای مشخصی شکسته و مایع داخل آن بر روی آتش رها 
می شود. مکانیزم اطفای حریق در این نوع از خاموش کننده ها سرد کردن آتش 

و جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آن است. نکته قابل توجهی که در طراحی این 
محصول فناورانه لحاظ شده است بخار شدن سریع مایع بعد از پاشش است. در 
این صورت جای هیچ گونه نگرانی برای جاری شدن مایع در قسمت های حساس 
وسیله الکترونیکی و آسیب دیدن آنها نیست. بنابراین، تکنولوژی اخیر نه تنها از 
بروز آتش سوزی جلوگیری می کند، بلکه حتی اجازه نمی دهد حریق به تجهیزات 

گران قیمت الکترونیکی کوچکترین آسیبی وارد کند.  
از جمله مزایایی که این فناوری دارد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  نصب آسان در هر وسیله الکترونیکی
  تهیه حباب شیشه ای با دمای کاری سفارشی

  سازگار بودن حباب و مایع درون آن با طبیعت و سالمتی انسان

  واکنش ناپذیری مایع داخل حباب با مواد دیگر
  قابل استفاده به عنوان یک دستگاه تشخیص و اطفاء حریق منفعل )بدون 

قطع برق(
  عامل خاموش کننده غیر رسانا

20[   
]

کوچک اما موثر!
با کوچک ترین خاموش کننده جهان آشنا شوید

E-bulbبرای مشاهده ویدئو
اسکن کنید
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در  آریاکوپلینگ  مجموعه  نماینده  آریو،  شرکت 
استان کرمانشاه در نمایشگاه صنعت ساختمان و 

برق این استان شرکت کرد.
دکتر  مدیریت  با  آریو  مهندسی   - فنی   شرکت 
در  آریاکوپلینگ  مجموعه  نماینده  مرادی،  علی 
استان کرمانشاه، در این نمایشگاه حضور داشت 
های  شرکت  جمله  از  بازدیدکنندگان  میزبان  و 
سازندگان،  مشاور،  مجری  معماری،  طراحی، 

و  دولتی  های  مجموعه  و  تاسیسات  پیمانکاران 
خصوصی بود.

بیستون  سالن  در  واقع  آریاکوپلینگ  غرفه  در 
حریق  اطفای  تجهیزات  کرمانشاه،  نمایشگاه 
این  در  شده  تولید  محصوالت  جدیدترین  و 

مجموعه به نمایش عموم درآمد. 
امین  و  مدیربازاریابی  نیما کشاورز  است  گفتنی 
آریاکوپلینگ  نمایندگان  امور  کارشناس  زاهدی 

این  نماینده  کنار  در  کرمانشاه،  نمایشگاه  در 
مجموعه حضور داشتند.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
و برق از تاریخ یکم لغایت چهارم تیرماه 1400 
با حضور 50 شرکت مرتبط با صنعت ساختمان، 
از استان های تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، 
اصفهان، خراسان رضوی و مرکزی در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه،  برگزار شد.

حضور مناینده آریاکوپلینگ 
در منایشگاه صنعت ساخمتان کرمانشاه

جلسه دوم کار با نقشه مربوط به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به صورت آنالین برگزار شد.
روز پنجشنبه 21 مردادماه جلسه دوم دوره آموزش تخصصی ایمنی معماری )کار با نقشه( مربوط 
به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با تدریس مهندس کامران عبدولی سرپرست معاونت 

پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران به صورت مجازی برگزار شد.
طبق برنامه اعالمی از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی آتش نشانی، جلسه اول این دوره، سوم 
تیرماه به صورت حضوری و آنالین و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
در محل این دانشگاه انجام و به دلیل شیوع بیماری کرونا در پیک پنجم، جلسه دوم با تاخیر و به 
صورت آنالین در تاریخ مذکور )21 مرداد( برگزار گردید. آریاکوپلینگ به عنوان حامی و شرکت 

آریاکوشاپادرا به عنوان مجری برگزاری در این دوره حضور داشتند.

برگزاری دوره تخصیص کار اب نقشه مبحث سوم

اخبار 

نمایشگاه



در سال های اخیر، محتوای ویدیویی نسبت به سایر 
انواع محتوا )اعم از متنی، صوتی و غیره( اقبال بیشتری 
از سوی مخاطبان داشته است. به طوری که وب سایت 
یوتیوب طی گزارشی پیش بینی می کند، تا پایان سال 
2022، 83 درصد از تمامی محتواهای موجود در وب 

را محتواهای ویدیویی تشکیل خواهند داد.
توضیح یک مطلب پیچیده شاید از طریق یک محتوای 
متنی کار دشواری باشد. اما انتقال همان مطلب از 
طریق یک محتوای ویدیویی بسیار آسان تر خواهد بود. 
به عنوان مثال در جایی که قرار است درخصوص نحوه 
عملکرد شیر فشارشکن حرف بزنیم، محتوای ویدیویی 
می کند؛  عمل  متنی  محتوای  از  موفق تر  مراتب  به 
حباب  شکستن  از  که  آهسته ای  تصاویر  همچنین 
شیشه ای اسپرینکلر توسط دوربین ها ثبت می شوند، 
درک عمیق تری به مخاطب می دهد. شاید اگر »به جای 
آنکه حرف بزنیم، نشان دهیم«، انتقال مفاهیم عمیق تر 

و تاثیرگذارتر باشد.
در همین راستا تیم محتوای آریاکوپلینگ، جمع آوری، 
دستورکار  در  را  ویدیویی  محتواهای  نشر  و  ترجمه 
خود قرار داده است. به این ترتیب بخش جدیدی برای 
محتواهای ویدیویی در وب سایت آریاکوپلینگ طراحی 

و پیاده سازی شده است؛ تا منبع فارسی مناسبی برای 
عالقه مندان این حوزه باشد. 

ویدیوهایی با موضوعات زیر در این صفحه از سایت قرار 
خواهند گرفت:

 ویدیوهای معرفی تجهیزات آتش نشانی: در این 
دسته از ویدیوها، به معرفی تجهیزات مختلف صنعت 
آتش نشانی می پردازیم. توصیف نحوه عملکرد تجهیزات 
اعالم و اطفای حریق در این محتواهای ویدیویی مورد 
بررسی قرار می گیرند. از جمله این تجهیزات می توانیم 
به اسپرینکلر، نازل، شیر فشارشکن، شیر تنظیم فشار، 
آشکارساز دود، خاموش کننده های دستی و غیره اشاره 

کنیم. 
 ویدیوهای معرفی تکنولوژی های جدید: صنعت 
آتش نشانی یکی از صنایع پویا و در حال تکامل است. 
هر ساله تجهیزات تکنولوژیک جدیدی در این صنعت 
فناورانه  محصوالت  این  جمله  از  می شود.  معرفی 
برای اطفای حریق  به ربات های آتش نشان  می توان 
جنگل ها، خودروها و کشتی های گرفتار آتش و غیره 
اشاره کرد. در این دسته از محتواهای ویدیویی، این 

محصوالت فناورانه و جدید را معرفی می کنیم. 
 ویدیوهای بررسی پدیده های مرتبط با آتش و 

آتش سوزی: پدیده های مختلفی در یک آتش سوزی 
رخ می دهد. از جمله این پدیده ها می توانیم به پدیده 
بک درافت و فلش اُور اشاره کنیم. این پدیده ها هر ساله 
جان آتش نشانان زیادی را در حین عملیات آتش نشانی 
می گیرد. شناخت این پدیده ها در قالب یک ویدیوی 
عادی،  مردم  دانش  افزایش  بر  عالوه  دقیقه ای  چند 

می تواند برای آتش نشانان نیز موثر واقع شود. 
مقایسه ای:  آزمایشات  به  مربوط  ویدیوهای    

برخی از موسسات تحقیقاتی، آزمایشات مقایسه ای 
و جالبی را طراحی و اجرا نموده اند. این آزمایشات، 
این  قالب یک ویدیوی چند دقیقه ای در سایت  در 
شرکت ها آپلود شده و مخاطبان اصلی آنها، مردم عادی 
هستند. به عنوان مثال یکی از این محتواهای ویدیویی، 
مدت زمان شروع آتش سوزی تا سوختن کامل اتاق را 
به تصویر کشیده است. هر بیننده ای بعد از تماشای این 
ویدیو این پیام را دریافت می کند که چقدر زمان برای 

خروج از ساختمان دچار حریق کوتاه است!  
در  ویدیویی  محتواهای  بخش  راه اندازی  است  امید 
سایت آریاکوپلینگ، گامی در راستای ارتقای فرهنگ 
ایمنی در برابر حریق و آگاه سازی شهروندان در این 

زمینه باشد.
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معریف بخش محتواهای ویدیویی [

وب سایت مجموعه آریاکوپلینگ
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