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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

ما خطر آتش را جدي نگـیریم و یا آگاه به خطرات آن نباشیم هر لحظه ممكن است اگر 

خطرات حریق همواره  .حریقي رخ دهد و هر آنچه را در پیرامون خود دارد بسوزاند 

، لذا پیوسته بر تعداد و شدت حریق ها و  صورت می پذیردتكنولوژي   متناسب با پیشرفت

شود و  انفجارات و در نتیجه بر مقدار خسارات و تعداد تلفات و جراحات بمراتب افزوده مي

حریق و انفجار  راه حل قاطعي براي خنثي كردنها تالش پیگیر  دانش بشري با وجود قرن

قي ثابت نموده كه بیش اما بررسي آمارهاي دقیق حریق توسط كشورهاي متر. نیافته است 

ها قابل پیش بیني و پیشگیري مي باشد و در صورت استفاده  درصد حریق 88تا  75از 

كافي و مداوم مي توان  وات و تجهیزات آتش نشاني و آموزش و تمرینصحیح از اد

پیش . هاي غیر قابل پیش بیني را نیز به حداقل ممكن كاهش داد  خسارات و تلفات حریق

یري خطرات حریق ، ایجاب اطالعات پر دامنه و عمیق علمي و فني مي نماید بیني و پیشگ

كه از یك قرن پیش ضرورت آن كامالً احساس و به ایجاد رشته مهندسي حفاظت از حریق 

منجر گردید كه همواره وسعت معلومات و اهمیت آن سریع صعودي داشته ، زیرا ناچار 

تهیه و تدوین انواع   آئین نامه ها و  بایستي با تكنولوژي روز همگامم شود و با

هاي  استانداردهاي معتبر و رعایت و اجراي آنها تا جایي كه ممكن است از بروز حریق

حریق ممكن است به هر نوع ساختمان ، تأسیسات یا زمین دایر حمله . احتمالي كاسته شود 

 ستان ، انبار ، جنگل ،بیمار ور شود ، هیچ خانه ، مدرسه ، اداره ، كارخانه، آزمایشگاه ،

راه آهن ، خودرو و از این قبیل نیست كه از خطر آتش ، قطار  كشتي ، هواپیما ، مزرعه ،

پس آتش سوزي جنبه عمومي داشته در هر جا و براي هركس امكان . سوزي مصون باشد 

باید در . اتفاق دارد و اغلب متضمن خسارات سنگین مالي و تلفات و جراحات جاني است 

هاي آتش نشاني و یا  نظر داشت كه حفاظت از حریق به هیچوجه در انحصار سازمان

و آموزش و تمرین صحیح و وسایل كافي  آتش نشانان با. واحدهاي آتش نشاني نمي باشد 

تنها كمك كار خواهند بود و حفاظت اصلي با خود اشخاص و صاحبان صنایع و حرف  مداوم

 .ي مختلف دولتي و ملي است ها هها و دستگا و مدیران سازمان



 شناخت ضرورت و اهمیت پیشگیري از حریق در اماكن 

 اصول و مباني 

ایمني از حریق در ساختمان به كمك تحقیق ، طراحي و مدیریت میسر مي گردد ، دامنه      

 . مطالعاتي آن بسیار  وسیع و شامل علوم مختلف و رشته هاي گوناگون است 

شناسي عــالوه بـر علـوم فنـي و تجـربي در صـنعت سـاختمــان ، از علـوم اداري ، روان 

جامعه شناسي و دانشهاي مشابه نیز استفاده مي شود كه هر یك به نحوي و اندازه اي در آن 

 . سهیم هستند 

 :براي دستیابي به ایمني از حریق از سه راه میتوان اقدام كرد 

 .د آمدن حریق و كوشش براي جلوگیري از بروز آن شناخت علل به وجو -1

شناسائي دالیل رشد و گسترش حریق و كوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل  -2

 .آن 

 .یادگیري اداره كردن حریق و كوشش براي كنترل و خاموش نمودن آتش سوزي  -3

ند ، چطور گسترش مي در عمل ، با علم و آگاهي به اینكه حریق ها چگونه بروز مي كن     

از طریق انجام برنامه هایي  یابند و به چه نحوي میتوان آنها را كنترل و خاموش نمود ،

  ایمني به شرح زیر اقدام مي شود  جداگانه براي فراهم نمودن

 تدوین و اجراي استانداردها و آئین نامه هاي پیشگیري از بروز حریق ( الف 

ها شامل تمام ملزومات و اقداماتـي است كه به نحـــوي  ایـن گروه بـرنامه ریزي     

هاي  فعالیتهایي مانند كوشش. موجبات آتش سوزي و بروز حریق را از میان بردارند 

تحقیقاتي و تعلیماتي پیرامون مسائل گوناگون آتش گیري و آتش سوزي ، تهیه و تنظیم و 

خدمات ایمني و به طور كلي  ها ، توسعه روش هاي اداري و آموزش توصیه ها و پیشگیري

این   روند  تمام اقداماتي كه در مجموع به خاطر رو به رو نشدن با آتش سوزي بكار مي

هاي آتش و حریق شناسي  ها ، آزمایشگاه ها معموالً در مراكزي مانند دانشگاه گروه فعالیت

تاندارد و هاي علمي و صنعتـي ، مـؤسسه هاي تحقیقاتي و تهیه اس هاي پژوهش ، سازمان

گاهي شركتهاي بیمه آتش سوزي انجام مي گیرد ، این اقدامات همگي زیر عنوان ممانعت از 

 . حریق نام برده مي شوند 

 تدوین و اجراي استانداردها و آئین نامه هاي ساختماني محافظت در برابر حریق ( ب

سي ، تدارك و ها به منظور فراهم نمودن شرایطي از پیش برر بطـور كلي این كوشش     

هاي جاني و مالي ناشي از آتش  طــرح مي شوند تا در صورت وقوع حریق ، تلفات و زیان



این طرز عمل را در حقیقت نوعي مواجه شدن با حریق به . سوزي به كمترین مقدار برسد 

، در جهت محافظت مواجه شونده ها  اعم از انسان ، شكل ساكن و غیر عامل است 

ن كنترل و جلوگیري از رشد ، گسترش و ادامه آتش سوزي به كار گرفته و همچنی ساختمان 

این دور اندیشي ها در قلمرو و موضوع فعالیت مؤسسه هاي تحقیقاتي ممانعت از . مي شود 

هایي است كه بر صنعت ساختمان و ساخت  حریق نیست و بیشتر در حوزه فعالیت سازمان

یق در اینجا مترادف با افزایش ایمني ، قابلیت اصطالح محافظت در برابر حر. نظارت دارند

، استعداد ، تاثیر ناپذیري و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزي و گسترش 

 . حریق به كار مي رود 

 هاي آتش نشاني و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفاي حریق  ایجاد سازمان( پ

شوند كه حریق وقوع یافته و ناچار باید به  این گروه برنامه ها مواقعي بكار گرفته مي     

هایي هستند كه به امید حفظ  در واقع ، آخرین تالش. طور فعال و عامل با آن مبارزه كرد 

ها نسبتـاً زیاد است اما  كـارگیري ایـن كوششهـزینه بـه .ن به آنها متوسل شدایمني مي توا

براي دستیابي به ایمني كفــایت  در مواردي كه آگاهي دانش و فرهنگ ممانعت و محـافظت

نمي كند ، ضمن از دســت رفتن بخشي از ایمني ، الزاماً باید در ایجاد و توسعه فنون 

  دابیر آتش نشاني نیز همت گـماشت مبارزه با حریق و تنظیم و تعلیم عملیات و ت

را جزء توان آنها  ها حالتي مشترك داشته و مي الزم به توضیح است كه بسیاري از كوشش

تأمین شبكه آبرساني شهري براي عملیات اطفاء حریق ، . همه گروه ها منظور نمود 

آموزش همگاني و باال بردن فرهنگ عمومي در مورد آتش نشاني و آتش سوزي ، تدارك 

و جلو گیري از حریق در اتوماتیك شبكه آب افشان   وسایـل خودكــار خاموش كننده

 .ها هستند  این گونه كوششها  و مانند آن از  ساختمان

 ارزش آیین نامه هاي محافظت در برابر حریق 

با اینكه تدوین آئین نامه هاي محافظت در برابر حریق و تشویق براي رعایت و به  

كاربردن دستورها و توصیه هاي مندرج در آنها از دیدگاه ایمني همگاني براي یك جامعه 

راري اینـگونه ضوابـط و معیارها براي جلوگیري اهمیتي مخصوص دارد و نیز با اینكه برق

هاي بي دلیل سرمایه  ها و تلفات و ضایعات انساني و از دست رفتن از گسترش آتش سوزي

و ثروت ، كمك مؤثري به شمار مي آید ، باز هم در بسیاري از كشورها در مقایسه با دیگر 

ایـن .اهمیت داده نمي شود كه باید  ضوابط ساختماني، به این گروه از مقررات آن طور

سهــل انـگاري چه به خاطر عدم توجه فرهنگ عمومي باشد یا به خاطر ضعف خود آئین 

به هر حال براي آن  با توجه به خسارتي كه . نامه ها كه دلیـل آن در زیر ذكر مي شود 

آتش بطور مداوم و به زور به جان و مال افراد جامعه وارد مي كند  هیچ عذر موجهي 

دلیل اصلي ناتوان و ضعیف بودن آئین نامه هاي محافظت در برابر حریق این . وجود ندارد 



هاي مردم در زمینه تهیه و تنظیم اینگونه مقررات ، مبهم و  است كه نظریه ها و دیدگاه

نداشتن آگاهي به رفتار آتش و ویژگیهاي ساختماني از یك سو  و گوناگوني . باشد نامعلوم مي

ها با هم از سوي دیگر ، باعث مي شود تا هركس در مورد احتمال  حش حریقو مغایرت فا

وقوع حریق و چگونگي پیش بیني هاي مورد نیاز در ساختمان به طور متفاوتي اظهار نظر 

سلیقه و عقیده مالك ، طراح ، سازنده ، بازرس و مسئول ساختمان و .  و داوري كند 

تخصص حفاظت از حریق یا یك آئین نامه نویس دیگران ممكن است هر كدام از آنچه یك م

معتقد است ، متفاوت و دیگر گونه باشد ، معموالً مردم به زیبایي و شكل ظاهري ساختمان ، 

مقدار استفاده ، جنبه هاي اقتصادي ، بیشترین بهره برداري با كمترین هزینه و مسائلي از 

در برابر حریق به ترتیب اهمیت  در هر حال اهداف اساسي محافظت. این دسته توجه دارند 

 :از این قرارند 

 تأمین سالمت ساكنان ساختمان  -1

ترین  این امكان باید فراهم شود كه به هنگام بروز حریق در ساختمان  افراد ساكن در كوتاه 

زمان بتوانند خود را  به یك محل امن و بي خطر ، خواه در داخل ساختمان یا خارج 

 . جراحات جسمي و ضایعات روحي به بار نیاید   تا تلفات جاني ، ساختمان ، منتقل نمایند

 تأمین سالمت مأموران آتش نشاني -2

ساختمان باید طوري طراحي و اجراء شود كه در زمان وقوع حریق جان مأموران      

م عملیات مبارزه هاي مؤثر آنان در انجا نجات و حریق را به مخاطره نیندازد و مانع فعالیت

 یق نباشد با حر

 به حداقل رسانیدن خسارات مالي -3

ساختمان باید طوري ساخته شود كه در صورت بروز حریق در آن ، زیان مالي به      

حداقل ممكن محدود باشد ، غیر قابل استفاده نشود و با محدود و محبوس نمودن  آتش در 

 .داخل خود ، مانع گسترش و سرایت حریق به ساختمانهاي مجاور باشد 

 مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي 

چگونگي تركیب و رفتار مصالح  قاومت ساختمان در برابر آتش سوزي به جنس ،م     

هر عضو از اعضاي ساختمان بر این مبنا صرف و نیــــز حریق بستگي دارد مورد م

تواند در برابر آتش مقاومت كند ، معني  شود كه تا چه حد و چند ساعت مي ارزیابي مي

ر چه مدت وظیفه اجرایي و كار كرد خود را مقاومت  این است كه جزء یا قسمت مورد نظ

در ساختمان حفظ مي كند ، یا چه مدت مي تواند آتش و خطرات آن را محدود كند و در 

 . بعضي موارد نیز تركیبي از این دو مورد نظر مي باشد 

 



شناخت عوامل بوجود آورنده آتش و راههاي مختلف خاموش كردن و جلوگیري از آتش 

 سوزي

تركیب سریع اكسیژن با اجسام ، مایعات و گازهاي سوختني در درجه حرارتي  آتش از     

ز اشتعال ، عمل سوختن یا پس ا. خاص كه درجه اشتعال نامیده میشود بوجود مي آید 

ادامه مي یابد تا جسم تماماً سوخته شود ، به بیان   احتراق  كه خود تولید حرارت مي كند

عات در اثر حرارت به گاز تبدیل شده و گازهاي گداخته دیگر میتوان گفت كه اجسام و مای

اگــــر از تركیب اكسیژن و مواد سوختني .كنند مياثر تركیب با اكسیژن تولید شعله  در

جلوگیري  كنیم و یا اگر درجه حرارت سوخت را در سطحي پایین تر از درجه اشتعال حفظ 

احتراق به طریقي از فعل و انفعالهاي  كنیم ، آتشي به وجود نخواهد آمد و نیز اگر در حالت

پس به طور كلي با روش . زنجیره اي خودكار احتراق ممانعت كنیم آتش خاموش خواهد شد 

 . توان از ادامه آتش سوزي جلوگیري كرد  هایي كه در زیر بدان اشاره میشود مي

ن اكسیژن و اگر گاز غیرفعالي جایگزین اكسیژن شود و یا اگر بی    :  كنترل اكسیژن -1

ار بردن برخي گازهاي خاموش آتش مانعي ایجاد شود ، آتش از بین خواهد رفت ، به ك

اساس این روش متداول  مواد شیمیائي مانند كف بر و بعضي كننده مانند گاز انیدریدكربنیك 

 .شده است 

با نظارت بر مشخصات سوخت ، مثالً جداسازي یا دور كردن از هم     : كنترل سوخت -2

توان از ادامه  و در درجه حرارت پایین نگاه داشتن مواد و در صورت لزوم انتقال آنها مي

خیس دقت در نحوه استفاده از مواد سوختني در ساختمان ، . آتش سوزي جلوگیري كرد 

م عال و تغییر دادن مشخصات فیزیكي اجساقبل از اشتكردن مواد سوختني به كمك آب 

 . مي باشد فیزیكي  از جمله روش هاي معمول 

توان سوخت را سرد نمود و از به وجود آمدن  به كمك آب مي    :كنترل حرارت  -3

 . گازهاي قابل اشتعال جلوگیري كرد 

 شناخت عوامل بروز حریق و حادثه در ساختمانها 

  كبریت ، آشپزي ر ،مثل سیگا بي احتیاطي انسان  

ترین علل شروع حریق بي احتیاطي افراد باشد كه البته مقابله با آن   شاید یكي از معمول     

تقریباً تمامي حوادث حریق ناشي از استعمال دخانیات . از نظر طراحي بسیار مشكل است 

ها و  در صورت اراده قابل جلوگیري است ولي با وجود این یكي از علل عمده آتش سوزي

از بین رفتن زندگي همین مورد است ، لذا استعمال دخانیات در هر مكاني مجاز نمي باشد و 

ضمن اینكه افراد . در سایر مكانهاي مجاز استفاده از زیر سیگاري مناسب الزامي است 

سیگاري نباید هنگام خواب و در رختخواب سیگار بكشند و یا سیگار روشن خود را روي 



ال رها كنند و یا ته سیگار روشن را قبل از خاموش كردن داخل سطل زباله مواد قابل اشتع

 .و یا هر مكان دیگر كه امكان مشتعل شدن مواد وجود دارد بیاندازند 

 برقي یا خرابي وسایل برقيمثل اتصاالت  اشكاالت فني 

همانطور كه میدانید ایمني مطلق قابل دسترسي نیست زیرا تمام سیستم ها و سرویس      

هاي ساختماني یك روز فرسوده میشوند ، سازنده باید این فرسودگي را طوري پیش بیني كند 

كه قابل كنترل و قابل بازسازي باشد و اگر حریقي در اثر نقص فني پیش آمد خسارات 

ضمن اینكه با سرویس و نگهداري به موقع از وسایل و جایگزین .  حاصله به حداقل برسد 

هاي فرسوده تا حدود زیادي میتوان از وقوع چنین  كردن دستگاههاي جدید به جاي دستگاه

 . حریقهاي جلوگیري كرد

 

 ایجاد عمدي حریق  مثل خودسوزي یا خرابكاري 

ند ،  اما میتوان با وسایل حریق هاي عمدي نوعاً قابل پیش بیني و پیشگیري نیست     

حریقهاي عمدي مي تواند در اثر منافع . حفاظتي تا حدودي از خسارات حاصله كاست 

شخصي ، پنهان كردن جرم ، كینه جویي، خوي وحشیگري بدون كینه توزي و یا انگیزه 

 . هاي تروریستي و غیره باشد 

 پدیده هاي طبیعي  مثل صاعقه ، زلزله 

منشاء حریق طبیعي است و خطرهاي ناشي از آن بخوبي شناخته شده  صاعقه مهمترین     

زلزله نیز یكي از خطرهاي مهم آتش سوزي از طریق تركیدگي لوله هاي گاز و . است 

بریده شدن اتصاالت برق به حساب مي آید و در مناطق زلزله خیز یك مساله جدي به شمار 

 . مي رود 

لند و اطراف تپه ها و یا بصورت منفرد دور از سایر هایي كه در ارتفاعات ب ساختمان     

ها قرار گرفته اند در معرض خطر برق زدگي هستند ، البته آنهایي كه داراي  ساختمان

ستون و یا دودكش بلندند بیشتر مورد تهدید قرار دارند ، لذا اینگونه ساختمانها باید مجهز به 

 . به زمین منتقل كند  سیستم برق گیر باشند تا شوك وارده را مستقیماً 

 عملكرد آتش در یك فضاي محدود 

آتش در اثر عمل انتقال حرارت معموالً با حركتي عمودي به طرف باال رانده میشود و      

 آتش ضمن تولید حرارت و . با رسیدن به سقف ساختمان به صورت افقي توسعه مي یابد 

دود و گازها محبوس باشند به شكل قارچ اگر . مقدار زیادي گاز نیز آزاد مي كند  دود ، 

درجه حرارت برروي ساقه قارچ و نزدیك به شعله . كنند  مانندي تمام فضاي اتاق را پر مي



. درجه سانتیگراد افزایش مي یابد  1888تا  658شود و از  مي       ها به سرعت زیاد 

تاهي افراد را تهدید ها افزایش حرارت تدریجي است و ممكن است تا مدت كو در بقیه قسمت

نكند،  اما اگر عمل تخلیه گاز انجام نگیرد ، احتماالً اشخاص ساكن در اتاق به دلیل 

باید توجه داشت كه بیشترین تلفات . مسمومیت ناشي از گاز ، موفق به فرار نخواهند شد 

 . جاني حریق همیشه به سبب وجود دود و گازهاي سمي اتفاق مي افتد 

سقف و همچنین گازهایي كه به شكل قارچ تمام قسمت زیر سقف را  ارها ،قسمت باالیي دیو

تولید انرژي تشعشعي كرده و مواد مشتعل نشده در ده اند ، همگي به سرعت داغ شده پر كر

هر قدر فاصله سقف با آتش كمتر باشد مقدار . كنند  پایین و روي كف را سریعاً گرم مي

واضح است كه اگر در نازك كاري سقف و د بود شعي تولید شده بیشتر خواهانرژي تشع

دیوارها ، مصالح و مواد سوختني بكار رفته باشد  مراحلي كه گفته شد با سرعت و شدت 

 . بیشتري طي خواهد شد

 تعریف بار سوخت 

عمل احتراق منظور از بار سوخت ، اشیاء ، مواد ، مصالح و تمام چیزهایي است كه در 

 شركت مي كنند 

 تعریف بار حریق 

بار سوخت اگر با وزن مقدار چوبي كه به همان اندازه انرژي حرارتي تولید كند مقایسه 

 . شود و براي هر متر مربع  زیربنا محاسبه گردد ، بار حریق نام خواهد گرفت 

 كنترل حرارت و تحمل انسان در مقابل گرما 

اشخاص ساكن در بنا فقط مدت ت ه از حریق براي آدمي دشوار اسپذیرش حرارت تولید شد 

وجود آب در هوا تحمل حرارت . كوتاهي مي توانند حرارت حاصل از حریق را تحمل كنند 

ثالً م درجه سانتیگراد مي رسد  158ط به وقتي درجه حرارت محی. كند  را سخت تر مي

واي هم در هتحمل آن فقط براي مدتي كمتر از پنج دقیقه آن در فاصله سه متري از شعله 

هرچه رطوبت بیشتر باشد به همان نسبت مقدار تحمل انسان نیز خشك امكان پذیر است 

 . كمتر است 

كنترل درجه حرارت محیط باید به كمك تهویه انجام گیرد و قبل از خروج اشخاص از 

تصور حرارت . ساختمان نباید براي پائین آوردن درجه حرارت بر روي آتش آب پاشید 

ق براي اكثر مردم خیلي وحشتناك است ، در حالي كه حرارت آخرین تولید شده از حری

شود و معموالً اشخاص قبل از تأثیر حرارت هالك مي  عاملي است كه باعث مرگ مي

 .شوند 



 هاي انتقال حرارت  راه

. حرارت مي تواند از نقطه اي به نقطه اي دیگر انتقال یافته و باعث سرایت حریق شود 

گیرد و در هر انتقال بخشي از آن تحلیل مي  هاي مختلف صورت مي راهانتقال حرارت به 

 . رود 

 .از جابجایي ، هدایت و تشعشع   : ها عبارتند این راه

 :درجه اشتعال 

 گاز –مایع  –جامد  :اشتعال یك ماده  درجه حرارت

به عبارت است از پایین ترین درجه حرارتي كه باعث اشتعال ماده سوختني  بدون احتیاج 

 . . زنه مي شود و آتش سوزي ادامه مي یابد  آتش      عامل

 هاي عظیم و وقتي كه بطور كلي بیشتر مواد و مصالح موجود در ساختمان در حریق

درجه سانتیگراد تجاوز كند ، جزء مصالح قابل اشتعال محسوب مي  548درجه حرارت از 

 . شوند 

 انواع تصرفات 

 تصرفات مسكوني  -1

 تصرفات آموزشي و فرهنگي  -2

 تصرفات درماني و مراقبتي -3

 تصرفات تجمعي -4

 تصرفات اداري و حرفه اي  -5

 تصرفات كسبي و تجاري  -6

 تصرفات صنعتي -7

 تصرفات انباري -8

 تصرفات مخاطره آمیز -9

 

 

 



 خطرات حریق  ها بر اساس میزان طبقه بندي كلي تصرف

تمام تصرفهاي نه گانه بر اساس مقدار بار محتویات و مقدار خطرات حریق به سه      

 :گروه زیر طبقه بندي مي شود 

 كیلوگرم در متر مربع زیر بنا  58میانگین محتویات قابل احتراق  :كم خطر 

 188 ‹میانگین محتویات قابل احتراق  كیلو گرم در متر مربع زیر بنا  58 :میان خطر 

 كیلو گرم در متر مربع زیر بنا 

 میانگین محتویات قابل احتراق  كیلو گرم در متر مربع زیر بنا  188 :پر خطر 

 گروه تصرفهاي كم خطر 

هاي مسكوني ، تصرفهاي آموزشي و فرهنگي ، تصرفهاي درماني و  شامل تصرف     

تصرفهاي اداري و حرفه اي و نیز آن دسته از  اي تجمعي،ف هتصر       تي ، مراقب

كیلو گرم در  58تصرفهاي صنعتـي و انبـاري مي باشد كه محتویات قابل احتراق در آنها از 

 . متر مربع زیر بنا كمتر است 

 گروه تصرفهاي میان خطر

شامل تصرف هاي كسبي و تجاري و نیز آن دسته از تصرف هاي صنعتي و انباري      

كیلوگرم در متر مربع زیر بنا كمتر  188تا  58است كه محتویات قابل احتراق در آنها بین 

 . است 

 گروه تصرفهاي پر خطر

ز آن و نی( بدون در نظر گرفتن بار حریق در آنها ) شامل كلیه تصرفهاي مخاطره آمیز  

كیلو  188هاي صنعتي و انباري است كه محتویات قابل احتراق در آنها از  دسته از تصرف

 . مربع زیر بنا تجاوز مي كند  رگرم در مت

 هدف هاي اصولي محافظت در برابر حریق 

گردآوري و تدوین مقررات محافظت در برابر حریق ، در واقع تدارك ضوابط و دستور 

براي اعتبار بخشیدن به . ظ جان اشخاص و اموال تنظیم مي شود العملي  است كه براي حف

 : این ضوابط و دستور العملي  باید 

براي حفظ جان افراد ، راههاي خروج و فرار از حریق مناسب در ساختمان پیش بیني  -1

 . شود 



براي حفظ ساختمان و اموال و كمك به حفظ جان افراد ، ویژگیهاي طراحي و معماري  -2

در مراحل . مینه محدود كردن گسترش حریق و مهار قدرت پیشروي آتش رعایت شود در ز

آتش سوزي ، ساختمان باید بتواند ساكنان خود را به سرعت و سهولت             نخست

بنابراین ، مهمترین اقدامي . تخلیه كند و امكان آغاز عملیات مبارزه با حریق را فراهم سازد 

ها و تدابیري است كه ایمني فضاهاي داخل  انجام گیرد رعایت ویژگيكه در این زمینه باید 

هاي محافظت  اگر ساختمان به طور مناسبي طراحي شود تا كوشش. بنا را تضمین مي كند 

خطر گسترش حریق و  اشد و مبارزه با حریق بتواند از همان آغاز در داخل بنا  ثمربخش ب

از دیگر مسائل مهم این است كه در . رفت  سرایت آتش به بناهاي مجاور از بین خواهد

همواره ( از قبیل حرارت ، دود و گازهاي سمي ) برابر هرگونه نتایج و محصوالت احتراق 

بنابراین ، باید توجه داشت كه ضوابط و مقررات . ایمني یكسان و متناسب تضمین شود 

حریق ، بطور  حفاظت از حریق همیشه به گونه اي مرتبط با نتایج احتراق و خطرات

ها  بهتر آن است كه این مقررات كه باید براي تمام تصرف. متعادل طرح و تنظیم گردد 

 . مناسب باشند ، حداقل محدودیت و ضرورت عملي و اجرائي را الزام آور كنند 

به طور كلي هدف از تدوین و اعمال آئین نامه هاي حفاظت در برابر حریق را میتوان در 

 :صه كرد سه عنوان زیر خال

 .حفظ جان و ایمني ساكنان ساختمان  -1

 .حفظ جان و ایمني مأموران نجات و آتش نشاني  -2

 .حفظ بنا و محتویات آن  -3

 : براي تأمین تندرستي ساكنان ساختمان و كاهش خطرات جاني حریق باید  - 1-1

تنوره ها یا كانال هاي عمومي  ساختمان با مصالح غیر قابل احتراق محصور و   -الف 

 . مسدود شود 

ها و ضوابطي ویژه در به  با توجه به احتراق پذیري و مقدار پیشروي شعله محدودیت  -ب 

تنظیم و تزئینات داخلي ساختمان به ویژه در مسیرهاي خروج كاربردن مصالح نازك كاري 

 . شود 

 حداقل ، اعضاي باربر ساختمان توسط مصالح غیر قابل احتراق محافظت شوند كه خطر -ج

 انهدام ساختمان در میان نباشد 

ها و درهاي مقاوم در برابر حریق و  سطح زیر بناي ساختمان به كمك دیوارها ، كف -د

 . آتش بندها تقسیم بندي شود 



بار حریق و مقدار احتراق پذیري بنا همیشه متناسب با امكاناتي كه براي كنترل و  -ح

 . خاموش نمودن حریق پیش بیني مي گردد محدود شود 

. توان با هم مورد بررسي قرار داد دومین و سومین هدف محافظت در برابر حریق را مي 

ران نجات و آتش نشاني و حفظ براي رسیدن به این هدفها ، دو موضوع را كه به ایمني مأمو

 :ساختمان و محتویات آن ارتباط دارد، باید كنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد 

یكي حجم ، شدت و قدرت تخریب حریق و دیگري چگونگي مقاومت و پایداري ساختمان در 

برابر حریق ،  اصوالً حجم و شدت حریق به مقدار و نوع سوخت و چگونگي تهویه 

ان بستگي دارد ولي بسیاري عوامل دیگر نیز مي تواند در گسترش حریق و افزایش ساختم

 . حجم آتش مؤثر باشد 

 دسته بندي بناها بر اساس شكل كلي ساختمان و مباني ایستایي 

 . ساختمان با دیوار هاي قاب چوبي بدون ستونهاي داخلي  -1

 . فظت نشده ساختمان با دیوارهاي قاب چوبي و ستونهاي داخلي محا -2

 . ساختمان با دیوارهاي قاب چوبي و ستونهاي داخلي محفاظت شده  -3

 .ساختمان با دیوارهاي باربر بدون ستونهاي داخلي  -4

 . ساختمان با دیوارهاي باربر و ستون هاي داخلي محافظت نشده  -5

 . ساختمان با دیوارهاي باربر و ستون هاي داخلي محافظت شده  -6

 . اسكلتي بدون ستون هاي داخلي ( با دیوارهاي غیر باربر  )ساختمان -7

 .اسكلتي و ستون هاي داخلي محافظت نشده ( با دیوارهاي غیر باربر ) ساختمان  -8

 . اسكلتي و ستون هاي داخلي محافظت شده ( با دیوارهاي غیر باربر  )ساختمان  -9

  هاي تخلیه افراد هاي خروج از ساختمان و روش تدارك راه

شود كه  در زیر  منظور از تدارك راههاي خروج ، به سه قسمت مسیري گفته مي     

 شود  شرح داده مي

 : راه خروج 

راه خروج شامل تمام مسیر پیوسته اي است كه از هر نقطه اي در داخل ساختمان شروع 

مي یا یك محوطه سطح زمین ، خواه خیابان و معبر عمو شده و به فضاي آزاد بیرون و هم



ود و به تبع ویژگیها و عملكرد ، مسیر خروج به سه قسمت تفكیك مي ش باز ، منتهي شود 

 هر قسمت نامي جداگانه دارد 

 دسترس خروج ، خروج و تخلیه خروج 

 دسترس خروج 

دسترس خروج نخستین و مهمترین بخش از مسیر خروج است و به فاصله اي گفته مي شود 

معموالً این . درب ورود به پله فرار طي كند  خروج  سیدن به مدخلكه شخص باید تا ر

نفري كه در آتش  4آمارها نشان میدهد كه از هر . متر تجاوز كند 38مسافت نباید از 

سوزیها از بین مي روند یكنفر در این قسمت از مسیر و به علت نرسیدن به مدخل خروج 

 . جان خود را از دست میدهد 

 :  خروج 

به بخش میاني و به قسمتي از مسیر گفته مي شود كه با دیوارها ، كف ها ، سقف ها خروج 

و درهاي مقاوم در برابر حریق به صورت امن و محافظت شده ساخته مي شود و تا قسمت 

خروج مي تواند در برگیرنده فضاهاي مختلف و مسیرهاي افقي . تخلیه خروج ادامه مي یابد 

 . نها ، سرسراها و غیره  ها ، پلكا ها ، راهروها ، شیبو عمودي باشد مانند درگاه

        : تخلیه خروج

تخلیه خروج بخش نهایي مسیر خروج و قسمتي است كه از انتهاي خروج آغاز شده و به 

 . فضاي آزاد بیرون از ساختمان همسطح زمین مي انجامد 

 :  تخلیه افراد روشهای

تجهیزاتي است كه براي دور كردن متصرفان ساختمان از شامل   تمام اقدامات و وسایل و 

هاي  طراحي و به كارگرفته مي شود و شامل راه خطرات و اثرات حریق ، برنامه ریزي ، 

خروج ، چراغ هاي اضطراري ، عالئم راهنما ، شبكه هاي تشخیص و اعالم حریق ، 

،   (هوا در مسیر خروج و یا ایجاد كننده فشار  )وسایل و تجهیزات تخلیه دود و حرارت 

تمرینهاي مربوط به فرار و غیره  انواع ابزارها و لوازم آتش نشاني خودكار و غیر خودكار ،

 .مي باشد 

 خروج  ها و مسیرهای پلكان دوربندی

در تمام بناهاي با ارتفاع چهار طبقه و بیشتر ، بناهاي با تصرف مخاطره آمیز و بناهاي      

ر نفر و یا د 75كسبي و تجاري كه تعداد متصرفان آنها در طبقات باالي همكف بیش از 

دیها ، اعم از وروها و مسیرهاي خروج  ها ، رمپ پلكاننفر باشد  48زیر همكف بیش از 



ساعت مقاومت حریق  2باید با دیواره هاي غیر قابل احتراق داراي  .   ا هال ها ، پاگرده

حداقل مقاومت این دیوارها در سایر بناها به استثناء . به طور كامل دور بندي و مجزا شوند 

در موارد ویژه چنانچه حفاظت بیشتري الزم . خانه هاي یك یا دو خانواري یك ساعت است 

در مورد اعضاي . كارشناس حفاظت از حریق تعیین خواهد شد باشد مقدار مقاومت با نظر 

سازه اي بنا كه بار دیوارهاي دور بندي و دیوارهاي تقسیم یا بار سقف ها و كف هاي 

 1و  2مربوط به قسمت هاي فوق الذكر را تحمل مي كنند ، نیز باید دست كم به ترتیب 

 . ساعت مقاومت حریق رعایت گردد 

یك بنا به عنوان بخشي از راه خروج مورد استفاده قرار گیرد  هرگاه هال ورودي به

فضاهاي خدماتي از قبیل رستوران ، آشپزخانه ، انبار ، مغازه ، فروشگاه و سایر فضاهاي 

مشابه همجوار این هـال باید به وسیله دیوار یا دیوار تقسیم كننده یا مقاومت حریقي حداقل به 

سازمان برنامه و بودجه از فضـاي  111در نشریـه  میزان مندرج در جداول داده شـود

مگر اینكه این گونه فضاها با خاموش كننده هاي خودكار مجهز . اصلـي هال مجـزا شونـد 

باشند ، در این موارد ، ایجاد باز شو اگر مجهز به در حریق خود بسته شو یا كركره حریق 

 . باشد مجاز خواهد بود 

    :   مناطق امن

مناطق امن به مكاني اطالق مي شود كه متصرفین یا ساكنین یك بنا وقتي به آنجا  منطقه یا

این مكان میتواند در داخل بنا و یا . منتقل شوند در آنجا از خطرهاي حریق در امان باشند 

خارج بنا باشد البته اماكني كه در داخل بنا قرار دارند بعنوان مناطق امن نسبي مطرح 

 Refugeهاي دور بند فرار یا اضطراري و یا طبقاتي بعنوان  هستند مانند پلكان

Place    ( مكان امن) اما اماكن خارج از بناي درگیر حریق با فاصله مناسب از بنا ،

 . مي تواند بعنوان منطقه امن مطلق تلقي گردد 

خصوصیات ذهني و رواني افراد توجه  در طراحي راه هاي خروج باید به عوامل جسماني ،

د ، لذا با توجه به اینكه آسانسورها هنگام آتش سوزي بعنوان خروج تلقي نمي شوند و در نمو

... یك ساختمان مانند آپارتمان هاي مسكوني در یك برج ، افراد ضعیف ، بیمار ، كودك و 

وجود دارد كه هنگام خطر قادر به خروج فوري نیستند،  الزم است نفرات توانمند و قوي 

ا در الویت تخلیه قرار دهند و از ایجاد ازدحام براي خارج شدن از ساختمان اینگونه افراد ر

 .افراد را به خونسردي دعوت نمایند   جلوگیري كنند  و دائماً 

 

 راههاي ورود و خروج اضطراري 

اینگونه راهها طوري طراحي و ساخته مي شوند تا در هنگام بروز حریق در ساختمان ، 

ساكنین در هر شرایط جسمي و روحي و سني كه باشند بتوانند به محض وارد شدن به آن از 



محصوالت حریق دور شده و با استرس كمتر بتوانند خود را از محیط خطرناك دور كنند ، 

اختصاصي و مسكوني نوعاً براي ساكنین شناخته شده و قابل لذا این راهها در اماكن 

اما در اماكن عمومي مانند هتل ها یا ساختمانهاي بزرگ و . دستیابي آسان به آن مي باشد 

امثالهم ضروریست عالئم و موارد زیر براي شناسائي راه ورود و خروج اضطراري در 

 . نظر گرفته شود 

گونه اي طرح و تنظیم شود كه در مواقعي از شبانه  روشنایي راههاي خروج باید به -1

روشنایي بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و . روز كه شرایط تصرف ایجاد مي كند 

. متصرفان بتوانند راه را به درستي تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتي طي كنند 

                                                                  . وجود برق یا ژنراتور اضطراري براي این مسیر ضروري است 

تمام دسترسهاي خروج باید با عالمتهاي تأئید شده كه سمت و جهت دستیابي به خروج را  -2

با پیكان یا فلش نشان میدهد مشخص شود ، مگر آنكه خروج و مسیر دسترسي به آساني قابل 

 . رؤیت باشد 

لكان اضطرار باید از نوع مقاوم در برابر حریق و مجهز به دستگاه دربهاي ورود به پ -3

 خود 

 . بسته شو باشد 

 . ساختار دهلیز پلكان باید مقاوم در برابر حریق باشد  -4

 . تابلوي شمارش طبقات در پاگرد و همسطح تمام طبقات نصب گردد  -5

 . درب هاي ورود به پلكان نباید داراي قفل باشند  -6

 . ن باید متصرفین بنا را به مكان امن هدایت كند پلكا -7

 عبـور هـر نـوع وسـایل تأسیساتي و غیره در داخل پلكان ممنوع است مگر لوله هاي آب -8

 .آتش نشاني و سیستم فشار مثبت          

 . حتي المقدور دهلیز پلكان از نور و هواي طبیعي برخوردار باشد  -9

پلكان هاي اضطراري از نوع فلزي باید استحكام و استقامت كافي در مقابل وزن وارده  -18

 . از سوي افراد در حال فرار در یك زمان با حداكثر جمعیت را داشته باشد 

هاي  پلكان باید دور از درب و پنجره هاي ساختمان ساخته شود تا در معرض حریق -11

 . ده باشد برخوردي قرار گیرد و قابل استفا

 . كف پلكان نباید لغزنده و یا مشبك باشد  -12



 سقف پلكان و دیواره هاي آن باید طوري طراحي و ساخته شود تا پلكان تحت تأثیر  -13

  شرایط نا مطلوب جوي قرار نگیرد

 . سانتي متر باشد  128و بیشتر از   112ارتفاع دست انداز پلكان نباید كمتر از -14

بلكه مطلوبترین حالت پلكان از وع دایره و یا استوانه اي باشد   پلكان نباید از نطراحي  -15

 . نوع ضربدري و یا رفت و برگشت مي باشد 

  

 

 آشنائي با سیستم هاي اعالم حریق 

دلیل اینكه حریقي بطور وحشتناك توسعــه پیـدا مي كند ایـن است كه یا دیــر به وجودش      

اصل موفقیت . وسایل موجود نتوانسته اند به موقع آنرا خاموش سازند  پي برده اند و یا با

آمیز حفاظت از حریق این است كه  یقین حاصل شود حریق هاي احتمالي در ظرف چند 

مراقبت انساني نمي تواند همیشه كشف سریع . مي شوند      لحظه پس از وقوع كشف و دفع

ریق پي بردند اغلب در اعالم آن و استمداد را تأمین كند حتي وقتي نیز اشخاص  بوجود ح

هاي اعالم حریق اتوماتیك در آگاهي به موقع  لذا اهمیت سیستم. تردید و تأخیر مي ورزند 

 . از وقوع حریق در كلیه اماكن بسیار مهم است 

 سیستم هاي اعالم حریق دستي و اتوماتیك 

 :سیستم هاي اعالم حریق سه نوع هستند 

 دستي  -1

 لي معمو -2

 پیشرفته   -3

چرا كه سیستم هاي اعالم حریق نسبت به  افزایش دماي زیاد  ، وجود  دود و یا  شعله در 

محیط تحت پوشش خود حساس باشند  و با بصدا در آوردن صداي زنگ یا آژیر خطر و 

 . چراغ هاي چشمك زن دیگران را از وقوع خطر مطلع نمایند 

 آشنایي با سیستم هاي كنترل و اطفاي حریق 

حریق هر قدر هم كه به خوبي محدود شده و تحت كنترل قرار گرفته باشد در نهایت باید آن  

 . است  Aطفایي براي آتش سوزي هاي گروه را خاموش نمود و آب بهترین ماده ا

 : آتش سوزي مي تواند به وسیله مواد اطفایي ذیل باشد اطفا

 



  سیستم ها و مواد اطفایینواع ا

  سیستم هاي اطفایی ثابت دستی

 سیستم هاي اطفاء اتوماتیك آبي

 سیستم اطفاء اتوماتیك گازي 

 سیستم اطفاء اتوماتیك پودري 

 سیستم اطفاء اتوماتیك كف 

 

 حریق های عمدی

 . اثبات عمدی بودن حریق از نظر حقوقی كار سختی است

اول آن كه مدارك ارایه شده بر اساس تفسیر و برداشتي است كه از شواهد صحنه حریق به 
عمل مي آید كه در بسیاري موارد دقیق نبوده و امكان اشتباه وجود دارد و این مطلب اغلب 

زیرا در پیگیري حقوقي یك پرونده و اثبات . حقوقي در تضاد است و با ملزومات قانوني 
  .د مدارك و دالیل بر پایه مستندات موثق ارائه گرددجرم ، همواره بای

دوم آن كه در صورت اثبات جرم ممكن است مجازات قانوني بسیار سنگین باشد  مثالً اعدام 
به خصوص در حوادثي كه منجر به جرح یا فوت افراد شده باشد و صدور  ، یا حبس ابد 

 . اهد داشتحكم در این مواقع مسئولیت بسیار سنگیني به دنبال خو

سوم آن كه ممكن است فرد مظنون كه مرتكب جرم شده قبل از آن كه عمدي بودن حریق 
 .را از بین برده و كار اثبات جرم را مشكل تر نماید جرم آثار كشف شود،

بنابراین الزم است كه در تفسیر و بررسي نتایج بدست آمده از تحقیقات صحنه حریق دقت 
در یافتن فرد مقصر یاري     او را باید نشانه هایي را كه فراواني شود و شخص كارشناس

مي دهد بشناسد و بداند كه چگونه در یك صحنه حریق مي توان تشخیص داد كه حریق 
در برخي موارد حتي الزم است كه شخصیت فرد  .مدي بوده است یا غیر عمديعمذكور 

 .شود مظنون مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات شخصیتي او بررسي 

. اقدامات فوق كمك زیادي به بازرسان پلیس كه به دنبال فرد مقصر هستند خواهد نمود
عالوه بر این كارشناس باید ، همچنین كارشناس باید در بررسي اطالعات انعطاف پذیر باشد

در دادگاه این مسئوولیت بر عهده قاضي یا دادستان است كه اثبات كند حریق  كه آگاه باشد
 .او باید سعي كند جنبه مثبت جرم را در نظر بگیرد عمدي است و

چیست و ،  كارشناس همچنین مي بایست بداند نقاط قوت و ضعف مداركي كه در دست دارد
 .نتیجه گیري هاي خود را مطابق با شواهدي كه در اختیار دارد شكل دهد



معمواًل در بخش حاضر به معرفي برخي از نشانه هاي عمدي بودن حریق به ترتیبي كه 
ابتدا نشانه هایي كه در خود حریق هنگام سوختن دیده        .، مي پردازیممشاهده مي شوند

سپس شواهد و مدارك بدست آمده در تحقیقات از صحنه حریق و یا زماني كه ، شود مي
 .نتایج تحقیقات با اظهارات شاهدان عیني مقایسه مي گردد

 : دالیل عمومي عمدي بودن حریق

 : به محل حریق ورود قهري

این نكته باید توسط اولین گروهي كه در محل حادثه حضور پیدا مي كند، مورد بررسي 
به جا   ممكن است ساختمان نا ایمن باشد و نشانه مشخصي از ورود قهري. قرار مي گیرد

پنجره هاي .مثالً ممكن است قفل را كامالً بریده و از روي چفت برداشته باشند. نمانده باشد
اگر .شكسته نیز باید بازدید شوند تا مشخص شود كه در اثر ضربه شكسته شده اند یا خیر

درب یا پنجره اي باز باشد باید قاب آن بررسي شود كه اثرابزار برروي آن وجود دارد یا 
باید تمام ورودي ها و خروجي ها كه احتمال دارد فرد مظنون از آنها براي ورود به  .خیر

بررسي شده و اگر امكان آن وجود داشته باشد تحت محافظت ، محل حریق استفاده كرده باشد
در برخي موارد اگر بتوان از قسمت هاي دیگري .قرار گیرند تا از تغییر آنها جلوگیري شود

اخت بهتر است این كار انجام شود تا قسمتي كه نشانگر ورود قهري به اطفاء حریق پرد
 .است بدون تغییر بماند و براي تحقیقات حفظ شود

 :تكرار حریق در یك محل و یا دفعات زیاد بروز حریق

در چنین مواردي احتمال .قبالً نیز چندین بار حریق اتفاق افتاده باشد ،ممكن است در محل
افراد حاضر در محل از حریق هاي قبلي ، ر نگهباني یا دالیل دیگردارد به علت تغییر كاد

بنابر این براي اطمینان بیشتر بهتر است تحقیقات كامل در مورد سوابق محل ، مطلع نباشند
 .مذكور صورت پذیرد و تنها به بررسي اولیه اكتفا نشود

ارند مثالً گاهي در یك ناحیه خاص چند حریق اتفاق مي افتد كه خصوصیات مشتركي د
الگوي زماني یكسان دارند یا مكان هاي مشابه یا دارایي هاي افراد مشابه دچار حریق                

شناسایي این الگوهاي مشترك به زمان نیاز دارد مخصوصاً اگر كار بررسي حریق .مي شود
عتر به اخیراً به منظور دستیابي سری .پلیس انجام شودي و توسط گروههاي مختلف آتش نشان

الگوهاي مذكور چند طرح آزمایشي اجرا شده است تا گروه هاي درگیر با هماهنگي بیشتري 
زیرا هنگامي كه یك سري حریق هاي عمدي در حال رخ دادن است، هر چه . عمل نمایند

زودتر عمدي بودن حریق ها و روابط بین آنها كشف شود، زودتر مي توان از تكرار این 
 .حوادث جلوگیري نمود

 

 

 



 :حضور یك شخص در صحنه چند حریق 

عالقه دارند كه از نزدیك حاصل ، بسیاري از كساني كه عمداً موجب بروز حریق مي شوند
اینها معموالً یك مكان مناسب را در اطراف محل حریق براي .كار خود را تماشا نمایند

را به راحتي در نظاره كردن صحنه انتخاب مي كنند و به همین دلیل اغلب نمي توان آنها 
نیروهاي پلیس كه در . حریق تجمع مي كنند یافت محلبین افرادي كه همیشه بال فاصله در 

صحنه حریق وظیفه كنترل جمعیت را بر عهده دارند، این فرصت را دارند كه در بین 
تا شاید فردي را كه عامل حریق ، جمعیت و محیط اطراف به دنبال چهره هاي آشنا باشند

كه قبالً  مجربر یك آتش نشان گدر حریق هاي بزرگ ا.ي است شناسایي نمایندهاي تكرار
ممكن است بتواند ، حضور داشته باشد، در همان ناحیه در حریق هاي مشابه شركت داشته

 .شخص موردنظر را شناسایي نماید

 :ایجاد مانع براي مأموران آتش نشاني

ود آتش نشانان را به محل مشكل نماید ور،  امكان دارد شرایط صحنه حریق یا لوازم موجود
به عنوان مثال در فروشگاه ها و انبارها اجناسي كه بر روي هم چیده . و یا به تأخیراندازد

 اما در خیلي موارد ممكن است شخص فاعل براي. شود مي شده مانع دسترسي افراد
ه در كف محل بدین صورت كه مثالً دریچه هایي ك، تله گذاري نماید انيآتش نشمأموران 

باز گذارد كه آتش نشان در آن افتاده و كار اطفاء حریق با وقفه مواجه ، وجود دارد
چنین اقدام هایي اخیراً ابعاد وسیعي پیدا كرده است به طوري كه در شهر نیویورك .شود

فرماندهان در حریق هایي كه در شب اتفاق مي افتد، از ورود به ساختمان محل حریق 
 .ایندخودداري مي نم

 :پیشگیري و اطفاء حریق، از كار انداختن یا دستكاري تجهیزات اعالم 

خاموش      ، بیشتر تصرفات تجاري امروزه از تجهیزات ایمني مانند درهاي ضد حریق
آب افشان اتوماتیك  و دتكتورها بهره  -اسپرینكلرها ، كپسول آتش نشاني  -كننده هاي دستي 

شخص فاعل ممكن است با دستكاري سیستم هاي مذكور آنها را از كار انداخته و . مي برند
 . از این طریق به گسترش حریق كمك نماید و مطلع شدن آتش نشاني را به تعویق اندازد

 

 :درهاي مقاوم در برابر حریق

ن براساس ضوابط و مقررات مربوط به راههاي فرار طراحي     راه هاي فرار در ساختما
بسته   ، طبق این مقررات معموالً این درها در زماني كه ازآنها استفاده نمي شود. مي شوند

البته از آنجا كه . مانند و از این طریق تا حدي از گسترش حریق جلوگیري مي نمایند مي
معموالً ، تمان ، رفت و آمد را مشكل مي كندبسته بودن در ها مخصوصاً در راهروي ساخ

، اما اگر درهاي مخصوص ضد حریق یا ضد دود كه در ساختمان وجود دارد، باز هستند
 .نشانه اي از عمدي بودن آن خواهد بود، بازمانده باشند 



 :كپسول هاي آتش نشاني  -خاموش كننده هاي دستي 

همچنین وجود  .رده خاموش نمایدفردی ممكن است سعي كند آتشي را كه خود روشن ك
نشانه عمدي   هكپسول هاي تخلیه شده در محلي نزدیك محل حریق مثالً یك ساختمان متروك

به طور كلي بر داشتن كپسول هاي آتش نشاني یا از كار انداختن آنها .بودن حریق مي باشد
 .یك دلیل موثق براي عمدي بودن حریق است

 : آب افشان اتوماتیك -اسپرینكلر 

، اما مي تواند آن را كنترل نماید، آب افشان اتوماتیك گرچه آتش را كامالً خاموش نمي كند
البته در صورتي كه شدت حریق از حد مشخصي بیشتر نباشد و نصب و طراحي دستگاه ها 

عمل نكردن اسپرینكلر ممكن است به دالیل زیر .در ساختمان به طور اصولي انجام شده باشد
 :باشد 

اد دستگاه،انسداد دستگاه به خاطر زنگ زدگي و یا عدم سرویس و نگهداري مناسب عمر زی
ظاهر هد اسپرینكلر نشان مي دهد كه ، نكته قابل توجه این است كه بعد از یك حریق .

علت  .در صورتي كه ممكن است آبي از دستگاه خارج نشده باشد، دستگاه عمل كرده است
در زمان اطفاء . اقع یك سنسور حرارتي ساده مي باشدآن این است كه هد اسپرینكلر در و

زیرا در صورت معیوب بودن . كند یا خیر شود كه دستگاه عمل مي حریق مشخص مي
پس از خاموش  .اسپرینكلر یا زنگ آن به صدا در نمي آید و یا آبي از آن منتشر نمي شود

البته عمل نكردن .كردكردن سیستم مركزي مي توان دریچه اصلي دستگاه ها را بررسي 
مثالً دستگاه در زمان وقوع حادثه در دست ، دستگاه ممكن است علت منطقي داشته باشد

به هر صورت هم زمان شدن خرابي . تعمیر بوده و یا مدت ها سرویس نشده است
اسپرینكلرو وقوع حریق باید مورد توجه قرار گیرد زیرا ممكن است نشانه اي از عمدي 

 .بودن حریق باشد

 : شناساگر حریق -دتكتور 

عكس العمل فوري نشان                 ، حسگرها یا شناساگرها معموالً نسبت به وجود دود 
سریعترین واكنش را نسبت به شعله هاي آتش ازخود نشان      یونیزه دتكتورهاي . مي دهند
تكتورهاي اپتیکال د، شعله كمي دارند و بیشتر دود مي كنند اما در حریق هایي كه. مي دهند

دتكتورهاي حرارتي  چه از  .فتو الكتریك سریعتر واكنش نشان مي دهند ، فتو ترانزیستور یا
اما از ، نوع دما ثابت باشند چه از نوع دما متغیر  كندتر از دتكتورهاي دودی عمل مي كنند

 سیستم هایي كه خوب طراحي شده و به موقع سرویس مي .اسپرینكلرها سریعتر هستند
امكان معیوب شدن یا عمل نكردن آنها بسیار كم است و تنها ممكن است به خاطر ، شوند

معموالً سیم كشي كه براي دتكتورها انجام مي شود ضد .خالي شدن باطري از كار بیفتند
استفاده مي شود و اگر هم از عایق هاي پالستیكي استفاده  MICCحریق است از كابل هاي  

ن یك دستگاه هشدار نصب مي شود كه در صورت بروز نقص شود،معموالً بر روي آ
 .اتصال كوتاه برقرار شده و اعالن خطر مي نماید  درسیم كشي،



، عدم شناسایي حریق نیست، بیشترین اشكالي كه در استفاده از دتكتورها گزارش مي شود
جب دود یا ارتعاش است كه مو، بلكه اغلب حساسیت بیش از حد دتكتور نسبت به گرما 

به همین دلیل ممكن است بعضي از دتكتورها كه در جاي . اعالن خطر اشتباه مي گردد
اما به طور .براي جلوگیري از اعالن خطر اشتباه خاموش باشندو مناسبي نصب  نشده باشند 

این تصور را بوجود مي آورد كه ممكن است این كار ، كلي هر دستگاهي كه خاموش باشد
 .ن در كشف حریق انجام شده باشدبه منظور تأخیر انداخت

 :لباس افراد و آمادگي افراد هنگام وقوع حریق

لباس افراد زماني اهمیت پیدا مي كند كه مثال ًحریقي درشب اتفاق افتاده باشد و فردي از 
این .لباس كامل به تن داشته باشد، ساكنین به جاي آن كه با لباس خواب در محل حاضر شود

یك مظنون براي عمدي بودن ، گسترش حریق سریع بوده باشد شخص به خصوص وقتي كه
این است كه ، مورد دیگر كه در این دسته نشانه ها جاي مي گیرد. حریق به حساب مي آید

، نباید فرصتي براي فرار پیدا مي كرده تاً شخصي در یك حریق كه سریع گسترده شده و قاعد
همچنین در هنگام حریق معموالًاشیا سبك .دتوانسته با آمادگي قبلي از محل حریق فرار نمای

اما در صورتي كه  .از محل خارج مي شوند، و با ارزش كه به راحتي قابل حمل هستند
زمان و دقت ، اشیاء سنگین و بزرگ یا اشیا شكستني كه تخلیه آنها نیاز به صرف نیرو 

یا دسته  ریزي شده این امر نشانه كاربرنامه، قبل از حریق از محل خارج شده باشند، دارد
 .جمعي خواهد بود كه خود احتمال عمدي بودن را افزایش خواهد داد

 : زماني كه حریق با یك هدف خاص ایجاد شده باشد

شود كه ساختمان محل حریق مكان خاصي  این جنبه عمدي بودن حریق هنگامي برجسته مي
 .باشد

در .پرستانه یا انتقام جویانه انجام شودممكن است در یك منطقه آتش افروزي با اهداف نژاد 
 ،این مواقع معموالً افراد به دالیل مختلف به پلیس مراجعه نمي كنند و هنگام بروز اختالف

چنین افرادي ، خود به درگیري با یكدیگر پرداخته و دست به اقدامات تالفي جویانه مي زنند
اقدامات .زم را به عمل نمي آورندهنگام تحقیقات نیز با پلیس و آتش نشاني همكاري هاي ال

اغلب با  يانتقام جویانه و درگیري هاي قومي و گروهي به همراه فعالیت هاي تروریست
بلكه معموالً هدف از انجام این اقدامات، علني كردن . عنوان اتفاقي در نظر گرفته نمي شوند

 .بوده است دي آن و برجسته كردن این موضوع است كه این حوادث عم

 خاص یا یك قسمت خاص از یك ساختمان به طور جداگانه دچار حریق  ه یك شیقعي كموا

به عنوان مثال اسناد یك كارخانه در یك حریق مي سوزد یا كامپیوتر كارخانه با . مي شود
محتویات حافظه آن و دیسك هاي مربوطه نابود مي شود آسیب دیدن به متخصصین اصلي 

اشین آالت حساس و كلیدي یك كارخانه نیز از جمله مواردي یك كارخانه و یا از بین رفتن م
 .هستند كه به عنوان مدركي براي عمدي بودن حادثه در نظر گرفته مي شوند

 : زماني كه حریق سود اقتصادي به همراه داشته باشد



این فاكتور در مورد حریق هایي صدق مي كند كه با هدف سودجویي اقتصادي به طور 
رایج ترین مثال از این دسته حریق ها سوء استفاده از مزایاي شركت .وندعمدي ایجاد مي ش

مثالً ممكن است  مالك یك كارخانه كه رو به ورشكستگي  مي رود و یا .هاي بیمه است
تصمیم بگیرد با ایجاد حریق و دریافت  ،الیي ندارداكارخانه اي كه  بازده اقتصادي ب

بنابراین حریق هایي كه در  .ه پول نقد تبدیل كندخسارت از بیمه سرمایه خود را دوباره ب
مي بایست عالوه بر  ،كارخانه ها حادث مي شوند و احتمال سود جویي در آن وجود دارد

توسط ، این كه توسط كارشناسان پلیس و آتش نشاني مورد بررسي قرار مي گیرد
مي تواند به تنهایي مسلماً یك كارشناس پلیس ن.كارشناسان مالي و اقتصادي نیز بررسي گردد

بلكه براي اثبات ، هم مسائل اقتصادي را بررسي كند و هم عمدي بودن حریق را اثبات كند
یكي از كاركنان یا كارگران خود را براي این كار اجیر  عمدي بودن و این كه مالك كارخانه

 ميكرده است نیاز به یك تیم بررسي و كار گروهي كارشناسان از سازمان هاي مختلف 
بسیار بیش از آنچه ، این احتمال داده     مي شود كه  حریق هاي عمدي از این دست .باشد

  .در حال انجام باشد، كه به نظر مي آید

 :شواهد بدست آمده از بررسي صحنه كه نشانه عمدي بودن حریق هستند مدارك و

ناگهاني  .باشدنرخ گسترش حریق الزاماً نشان دهنده عمدي یا غیر عمدي بودن حریق نمي 
بودن یك حریق یا گسترش سریع آن معموالً بیشتر به نوع مواد و چیدمان اجسام بستگي دارد 

حریق هایي نیز .و اغلب چگونگي روشن كردن آتش اثري بر سرعت گسترش حریق ندارد
، سرعت كم آنها به خاطر ماهیت مایعات قابل اشتعال است،كه به آرامي گسترش مي یابند

این شرایط  ،البته در مواقعي كه مقدار مواد اشتعال زا زیاد باشد.یق عمدي باشدحتي اگر حر
در هنگام بررسي صحنه حریق نیز اگر كانون حریق ویژگي هاي خاصي . تغییر خواهد كرد

در ادامه به بررسي چند نشانه  .حریق مذكور مشكوك به عمدي بودن خواهد بود، داشته باشد
 .اشاره خواهد شد، ن است با آنها برخورد نماییمكه در بررسي صحنه حریق ممك

 :چند كانوني بودن حریق 

دلیل آشكاري براي عمدي بودن آن خواهد بود و  ،این كه یك حریق چند كانون داشته باشد
زماني كه در صحنه حریق چند كانون جداگانه دیده شود به طوري كه جدا بودن این كانون 

 .بدیهي است كه فردي عمداً آتش را روشن كرده است، دها در اثر گسترش حریق نبوده باش
جستجوي دقیق در توده مواد سوخته به جا مانده از حریق ممكن است نشان دهد كه وسایل 

شمع قبل از روشن كردن  كاغذ و، موجود به خصوص مواد قابل اشتعال مانند لوازم چوبي
یك رابط  مثالً باریكه مایع قابل  امكان دارد چند كانون موجود با آتش در یك جا جمع شده و

 .اشتعال  به یكدیگر مربوط  شده باشند

 :جابجایي یا چیدمان غیر طبیعي لوازم موجود در صحنه حریق

احتمال دارد میز و صندلي و ، براي آنكه فرد مطمئن شود آتش كامالً گسترده خواهد شد
ا خالي كرده و در نقطه اي مبلمان را در یك جا جمع كند و یا محتویات كمدها و كشوها ر



جستجو در مواد سوخته و بررسي دقیق محل حریق به همراه اطالع  .روي هم انباشته نماید
 .از مكان اولیه لوازم موجود در صحنه مي تواند به اثبات این فرضیه منجر شود

 

 : وجود مواد بیگانه نسبت به محیط  در محل حریق

گازوئیل از بیرون به محل حریق و   پارافین، بنزین  ، ت امكان دارد مواد اشتعال زا مانند نف
اي باشد كه وجود این مواد در آنجا غیر طبیعي  گونه اگر محل حریق به .آورده شده باشند

اگر بقایایي از مواد و وسایل  مي توان نتیجه گرفت كه احتماالً حریق عمدي بوده است، باشد
شكي باقي نمي گذارد كه حریق ،  محل دیده شوددر ، آتش زا كه با تأ خیر عمل مي كنند

 .عمدي است

 :غیر طبیعي است ،  مواقعي كه شدت یا بزرگي حریق نسبت به شرایط و موقعیت صحنه

رود حریق كوچكي داشته  به عنوان نمونه در محل حریق با توجه به شرایط انتظار مي
ي که ماده اي براي سوختن و یا در محل، اما شدت حریق بیشتر از حد انتظار است، باشیم

مورد دیگر كه احتمال عمدي  .وجود ندارد مثالً كریدور و راهروها حریق اتفاق مي افتد
بودن را افزایش مي دهد این است كه در محلي كه ماده آتش زایي در آن وجود ندارد، حریق 

دن آتش موارد فوق  نشان دهنده این است كه یك نفر عمداً اقدام به روشن كر .حادث شود
 .نموده و قصد او گسترش آتش به مكان هاي دیگر بوده است

 :  گسترش سریع حریق  غیر طبیعي

معموالً اندكي قبل از اینكه حریق كامالً گسترده  هنگامي كه در یك ساختمان حریقي رخ دهد
ن اگر ساكنین اظهاركنند كه قبل از تخلیه ساختما. ساكنین ساختمان را تخلیه مي نمایند،  شود

بو و حرارت ، این ، گرما، نشانه اي از شروع آتش سوزي مشاهده نكرده اند  مانند دود
نتیجه گرفته مي شود كه حریق خیلي سریع گسترده شده و این پدیده مي تواند عالمت عمدي 

البته این احتمال هم وجود دارد كه افراد هنگام ترك ساختمان به طور اتفاقي . بودن آن باشد
ن افتادن وسایل آتش زا مانند بخاري برقي، انواع گرمكن ها  شده و سبب باعث به زمی

 .افزایش سرعت گسترش حریق گردند

 : الگوهاي غیر عادي گسترش حریق

زیرا هنگامي كه . گسترش غیر عادي حریق نشان دهنده وجود مواد قابل اشتعال مي باشد
خصوص در مورد حریق هایي كه مواد با قابلیت اشتعال باال در محل وجود داشته باشد به 

الگوي چنین حریق هایي        . بر گسترش حریق اثر مي گذارد، در فضاي باز اتفاق مي افتند
. كه در اثر مایعات اشتعال زا بوجود مي آید، شكل بگیرد“   pool”مي تواند به شكل الگوي 

یكي از الگو هاي سوختن است كه در آن شكل خاصي در اثردود و شعله هاي  poolالگوي 
ویا ممكن است به صورت حفره هاي  .آتش بر روي دیوارها یا كف اتاق بر جاي مي ماند



در  .شكل بگیرد، كوچك متمركز كه در اثر تماس با محلول هاي شیمیایي بوجود مي آیند
 .اند به خاطر باز ماندن در ها اتفاق بیفتدمقیاس بزرگتر رشد غیر طبیعي حریق مي تو

به عنوان مثال این . در چنین مواقعي الگوهاي سوختن باید به دقت مورد بررسي قرار گیرند
سوختن و  كامالً طبیعي در اثر به طور“  pool” احتمال وجود دارد كه در یك حریق الگوي

” وها مي توان آنها را از الگوي البته از ظاهر این الگ .آب شدن مواد پالستیكي بوجود آید
pool  “بخصوص زماني كه پسماندهاي مواد . حاصل از مواد اشتعال زا تشخیص داد

 .راحت  خواهد بود، تمایز این دو، پالستیكي سوخته در الگوها دیده شود

 :مفقود شدن برخي اشیاء موجود در صحنه 

ختمان، آنجا را به آتش مي كشد گاهي پیش مي آید كه یك سارق پس از سرقت از یك سا     
یا ممكن است شخصي اسناد یا اموالي را از یك شركت یا ، تا جرم خود را پنهان نماید

این  .محل مذكور را به آتش بكشد، كارخانه خارج نماید و براي آنكه نبود آنها مشخص نشود
وجود دارد اما  مسئله بیشتر در مكان هایي پیش مي آید كه اجناس یا اسناد ارزشمندي در آن

همچنین در مواردي امكان دارد . از نظر ایمني احتمال بروز حریق در آنجا كم مي باشد
قبل از  ،اموال و دارایي خود را به آتش كشیده ، فردي كه براي دریافت خسارت از بیمه

 .اشیاء ارزشمند را از محل خارج نماید ، روشن كردن حریق

 :ارات فرد خسارت دیده عدم همخواني میزان خسارات با اظه

اثبات  .این مسئله در مواردي پیش مي آید كه شخص مالك مشكالت اقتصادي داشته باشد   
آن از عهده یك كارشناس آتش نشان یا پلیس خارج بوده و نیاز است كه در این زمینه از یك 

مثالً شخصي كه اجناس دزدي را صاحب مي شود و  .كارشناس اقتصادي كمك گرفته شود
 ،ممكن است در شرایطي قرار گیرد كه راحت تر باشد ،اغلب سند مالكیت آنها را نیز ندارد

در این حالت مي تواند بگوید سند   .اموال را بسوزاند تا این كه آنها را بفروش رساند
با توجه به موارد فوق اجناس سوخته یا خسارت . مالكیت اموال نیز در حریق سوخته است

 تمام جزئیات صحنه قبل از .تا حد امكان شناسایي و لیست برداري شوند دیده در حریق باید
 .پاكسازي محل ثبت و ضبط گردد

 : حریق هایي كه براي پنهان كردن شواهد یك عمل مجرمانه ایجاد مي شوند

مثالً در یك  ،بسیاري از حریق ها براي پنهان كردن یك عمل مجرمانه ایجاد مي شوند
در این موارد معموالً یك بخش  ،عملیات خرابكاري به یك ساختمان خساراتي وارد مي آید

ر چنین صحنه اي گا .پس از آن حریقي در محل ایجاد مي گردد .خاص تخریب مي شود
داخل ساختمان وارد شده بیش  مشخص مي شود كه خساراتي كه به اشیاء، دقیقاً بررسي شود

 .است كه در اثر حریق بوجود مي آید از آن خساراتي

به عنوان مثال قتلی  .ممكن است براي جرم هاي سنگین تر نیز از این روش استفاده شود
جسد را از بین برده یا شناسایي ، انجام مي شود و مجرم سعي مي كند با به آتش كشیدن محل

  .هویت مقتول را مشكل سازد



 :ك حریق وجود نداشته باشدزماني كه مدركي مبني بر اتفاقي بودن ی

 .اما اثبات آن نیاز به مدرك دارد ،در این مواقع احتمال عمدي بودن حریق افزایش مي یابد
بخصوص اگر ، همچنین ممكن است نتایج مشخصي از بررسي صحنه حریق بدست نیاید

از نظر حقوقي و قانوني در چنین مواردي اگر علت دقیق حریق نیز  .شدت حریق زیاد باشد
 .مشخص نباشد، مي توان با توجه به اعترافات فرد مظنون حریق را عمدي در نظر گرفت

زیرا مدرك موثقي در ، كارشناس باید مراقب باشد كه بر ادعاي خود زیاد پافشاري نكند اام
 .دست ندارد

 :زماني كه نتایج تحقیقات با اظهارات شاهدان همخواني نداشته باشد

دلیل اول این است كه امكان دارد به علت شدید  .دلیل داشته باشد این ناهماهنگي مي تواند دو
در چنین شرایطي مبهم بودن یافته ها . در بررسي یافته ها اشتباهي رخ دهد ، بودن خسارت

باعث مي شود كه تصمیم گیري در این زمینه كه نتایج بررسي ها با ، از صحنه حریق
 .ت، به نظر كارشناس بستگي داشته باشداظهارات شاهدان هماهنگ است یا ناهماهنگ اس

البته كارشناس نباید در این مورد  .دلیل دوم این است كه امكان دارد شاهد حقیقت را نگوید
عجوالنه تصمیم بگیرد و در صورت تردید در گفته هاي شاهد باید اظهارات وي و 

استفاده از  بااطالعات بدست آمده از صحنه حریق را دوباره مورد مطالعه قرار دهد و 
البته بهتر است زماني كه  .تجربه و تخصص خود علت واقعي حادثه را جستجو نماید

بیشتر به بخش هایي از اظهارات او كه درستي آن تأیید شده  ،صداقت شاهد مورد تردید است
 .استناد گردد

یك علت دیگر براي عدم تطابق اظهارات شاهد با حقیقت این است كه ممكن است سوال 
درست نباشد كه باعث مي شود فرد نتواند دقیقاً آنچه را ، ایي كه از شاهد پرسیده مي شوده

ر یا گعموماً این مشكل زماني پیش مي آید كه شخص پرسش . بیان نماید،  كه دیده است
مصاحبه كننده در موقعیت حساسي قرار  .مصاحبه كننده از اهمیت مشاهدات شاهد آگاه نباشد

ممكن است به ، قبل بداند كه شاهد چه چیزهایي را قرار است بیان كند دارد زیرا اگر از
بسیاري از شاهدان در طول مصاحبه حس مي كنند كه شخص  .اظهارات او جهت دهد

مصاحبه كننده ترجیح مي دهد چه جوابي بشنود و معموالً خود مصاحبه كننده ناخواسته این 
 .  مي نماید ءحس را به طرف مقابل القا

 :ني شخص متصرف كارشك

ممكن است علناً از همكاري با نیروهاي پلیس و ، فردی كه در دارایي خود حریق ایجاد كرده
وي براي توجیه این كار معموالً نسبت به رفتار پلیس و نیروهاي  آتش نشاني خودداري كند

از حد عملیات بیش  انجام  كند كه حین مثالً آنها را متهم مي. آتش نشاني اعتراض مي نماید
كند كه بخشي از اموال او به سرقت رفته  به دارایي او خسارت وارد كرده اند و یا ادعا مي

نشانه دیگري كه در این زمینه وجود دارد این است كه مالك به بهانه اینكه فرد پر  .است
البته این  .ه سریعتر پاكسازي نمایدچمشغله اي است اصرار دارد كه صحنه حریق را هر 

یعي است زیرا عموماً فرد حادثه دیده مي خواهد باقیمانده اموال خود را جمع واكنش طب



ما این جریان زماني مورد شك واقع مي شود كه ، اسامان دهد آوري كرده و محل را سرو
مالك در حین پاكسازي زودتر از موعد برخي از شواهد و مدارك موجود را نیز از محل 

 خارج نماید

 :جهی یا  بي احتیاطي آتش سوزي در اثر بی تو

می ایجاب    حریق عمدی یا  خسارت عمدی  ف حقوقیتعری در قوانین برخی كشورها 
باشد یا باید  نیاً جرم صورت گرفته یا باید عمدیمتعلق به غیر باشد ثا نماید كه اوالً دارایی

 .اتفاق افتاده باشد در اثر بی احتیاطی یا بی توجهی

 .دادگاه استیناف در پرونده هاي جنایي مورد توجه قرارمی گرفتابتدا توسط بي احتیاطي 
اكنون شرایط به این صورت است كه اگر خطر وقوع حریق وجود داشته باشد و متهم قادر 

فرد مظنون مجرم شناخته ،  آنگاه در صورت وقوع حریق ،باشد این خطر را تشخیص دهد 
رد عادي بتواند این خطر را تشخیص توجیه منطقي آن هم این است كه اگر یك ف. مي شود

 .مسلماً متهم نیز باید خطر را حس كرده و از بروز حادثه جلوگیري نماید ،دهد

توان از شواهدی مانند وجود مواد   بودن حریق مي  در موارد دیگر برای اثبات عمدی
اثبات ، در مورد بي احتیاطي اام. چند كانوني بودن حریق و غیره استفاده نمود ،اشتعال زا 

بسیاري از سارقین كه متهم به آتش افروزي عمدي  .جرم یا بي گناهي متهم كار مشكلي است
طبق  .اما آتش افروزي را انكار مي نمایند، به ورود غیر قانوني اعتراف مي كنند، هستند

قوانین تنها زماني یك شخص ، مجرم شناخته مي شود كه بتوان حداقل ثابت كرد كه حادثه 
در بیشتر موارد سرقت ، سارق بیان مي كند كه براي . احتیاطي وی رخ داده است در اثربي

آن كه بتواند در تاریكي ببیند كبریت روشن كرده و با این عمل باعث شروع حریق شده 
در این موارد كارشناس باید بررسي كند كه چقدر احتمال داشته در اثر بي دقتي سارق  .است

به عنوان مثال اگر یك اتاق كه مورد سرقت  .عث حریق شده باشدكبریت به زمین افتاده و با
دهد كه  مطمئناً فرد تشیخص مي، واقع شده و تعداد زیادي كاغذ روي زمین ریخته باشد

، انداختن كبریت روشن برروي زمین در چنین شرایطي موجب شروع حریق خواهد شد
 .اب مي آیدبنابراین چنین كاري  بي احتیاطي  یا  بي اعتنایي به حس

  ،یك نمونه از حریق عمدي بر اثر بي احتیاطي كه با موفقیت تحت پیگرد قانوني قرار گرفت
در این حادثه حریق از مكانی نزدیك  .وقوع پیوسته دفتر یك تعمیرگاه ب حریقي بود كه در

سارق كه فردي آموزش دیده در زمینه برش با دستگاه  .گاو صندوق تعمیرگاه شروع شد
  .از خطرات جرقه هاي ایجاد شده توسط دستگاه برش آگاه بود  ،استیلن بود -اكسي

اما  ،به آتش كشیدن محل بدست نیامد بنابراین اگرچه مدركی برای اثبات قصد سارق برای
 .محكوم شد ر دادگاه به جرم سرقت و حریق عمدید وی

 

 

 




