
 

 )قسمت اول(نقش ایمنی ومدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست محیطی

 

 1 علیرضا یاوري

 2 ماندانا یاوري

 آتش نشانی،مشاور ومدرس ایمنی وكارشناس 1

  كارشناس ارشد محيط زیست 2 

 

بزرگترین عامل پيشرفت جوامع بشري ، كشف آتش بوده كه زمينه بسياري از پيشرفتهاي صنعتی را فراهم كرده  ، اما ارباب بدي است. آتش خدمتگزار خوب       

انرژي نباشد ، ادامه ي حيات متصور نيست. اما تشكيل ناخواسته ي همين مثلث و بروز آتش سوزي هاي -اكسيژن -، به نحوي كه اگر مثلث ساده ي سوخت

برخی آثار آن  ر ، نه تنها بنيان خانواده یا جامعه را متزلزل خواهد كرد ، بلكه آثار مخرب آن پيامدهاي زیست محيطی خطرناكی را در بر خواهد داشت كهویرانگ

 قریب الوقوع بوده ، اما شاید غالب آثار سوِء آن در دراز مدت نمایان خواهد شد.

 ر اقداماتدر این مقاله تلاش شده است تا آثار سوء زیست محيطی ناشی از آتش سوزي ها مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت رعایت ، تداوم و نظارت ب       

ستر اصلی اي نيل به جامعه ي ایمن كه بكيد گردد ، باشد تا با ارتقاء فرهنگ ایمنی و اقدامات پيشگيرانه ، گامهاي مؤثرتري در راستأپيشگيرانه ،از منظري دیگر ، ت

 توسعه ي پایدار است ، برداشته شود.

اقی و اخللذا پس از اشاره به شيمی ورفتارشناسی حریق ، و آثار مخرب آتش سوزي ها بر محيط زیست ، كه صيانت از آن ، تكليف شرعی، قانونی ، عرفی        

 ، اما قبل از آن ، نگاهی بر آتش تأكيد می كنيمستمهاي فعال و غير فعال پيشگيري و حفاظت از حریق استفاده از سي ضرورتتك تك اعضاي جامعه است ، بر

 سوزي هائی كه در دنيا اتفاق افتاده و از دیدگاه زیست محيطی مورد بررسی قرار گرفته ، می افكنيم:

 

 

 :نمونه اي از آتش سوزي هاي مهم با پیامدهاي زیست محیطی

 
  در بازل سوئيس  دریك انبار مواد شيميایی آتش سوزي بزرگی رخ داد. بعد از این حادثه مسائل زیست محيطی مربوط به مواد منتشرشونده  1891درنوامبرسال

 با گذشت ده سال بعد از وقوع ناشی از آتش سوزي به شكل جهانی مطرح شد و بعنوان منبعی براي گسترش اطلاعات در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت.

 این حادثه هنوز ماهی هاي رودخانه راین غيرقابل مصرف بودند.

  كيلومتر  12كيلومتر طول و  03كه به پروتكس معروف شده ، ناحيه دود ) منطقه دود آتش سوزي ( تقریبا  1899درآتش سوزي تورس فرانسه در ژانویه

 وسعت داشت و موجب آلودگی رودخانه برن گردید.

 چاه هاي نفت بطور نظام مند به واسطه استفاده از مواد منفجره آسيب دید كه به فوران غيرقابل كنترل گاز و  1883ویت درسال در جریان تجاوز عراق به ك ،

آلودگی زیست محيطی ناشی از نشت نفت و گازهاي چاههاي یاد شده ، به  1881در سال  NISTچاه منجر شد. مطابق گزارش ارزیابی  033نفت در بيش از 

 قرار داد. تأثيرت فوق العاده وجود  آلایند هاي پایدار، منابع آبی و خاكی را به شدت تحت دليل اهمي

  دو مورد آتش سوزي ضایعات تایر در مقياس وسيع در اگراسيلو و سنيت امبل كانادا اتفاق افتاد.این آتش سوزي ها تا چندین روز ادامه 1883در فوریه ومی ،

ی آب و خاک و وجود مشكلات زیاد در عمليات اطفاء حریق منجر گردیدوتخليه محل توسط ساكنين و آلودگی آب داشت كه به سنگين شدن هوا، آلودگ

 هاي مفيدي در آمریكاي شمالی شد.ئی آشاميدنی را به همراه داشت.تجارب بدست آمده از این حادثه منجر به ایجاد راهنما

  ریقاي جنوبی كه به وسيله سه كمپانی مختلف در كاربردهاي صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت، دریك انبار سولفور در سامراست غربی آف 1881در دسامبر

 تش سوزي بزرگی رخ داد كه به دليل سميت مواد حاصل از آتش سوزي ، تهدیدات كشنده اي حتی در محيط باز را به اثبات رساند.آ

  ميليون ليتر از انواع مختلف سوخت،اتفاق  01ر اكراینكه در یك انبار ذخيره روغن حاوي د 2331طی یك آتش سوزي بزرگ با تداوم چندین روزه در دسامبر

كيلومتري شمال ، شرق و جنوب شرقی محل به  2افتاد ، توده حجيمی از دود متراكم توليد و در هوا پخش گردید.آبهاي سطحی و زیرزمينی تا فاصله 



براي خاموش كردن آتش ، آلوده شدند وبه دليل گستردگی ، آثار این آلودگی تابعد از دوسال در هيدروكربن ها و كف هاي خاموش كننده استفاده شده 

ميليون ليتر از آب كه به مواد اطفائی آلوده شده بود ، تصفيه و در طبيعت به 22محدوده ي انبارها مشاهده می گردید.سرانجام با تلاش فراوان ، در حدود 

 مصرف رسيد.

 

 :احتراقشیمی حریق و مراحل 

یند شيميایی گرمازا ميان یك ماده ي سوختنی و عامل اكسيدكننده است كه با توليد آنتيجه ي یك فركه یك واكنش اكسایشی است، احتراق یا سوختن        

 اد سوختنی پركاربرد معمولا ازمو د با توليد نور بصورت شعله یا درخشش باشد.نآزاد كردن گرما می توا گرما و تغيير شيميایی مواد اوليه همراه می شود.

واكنش هاي احتراق به دو صورت احتراق كامل و ناقص صورت می پذیرد كه  ویژه هيدروكربن ها بصورت گازي ، مایع یا جامد درست شده اند.ه تركيب هاي آلی ب

 در احتراق ناقص، علاوه بر دي اكسيدكربن و بخار آب، آلاینده هاي زیادي توليد می شوند.

 

 دریک فضاي محصور : مراحل گسترش آتش سوزي1شكل        

 آتش سوزي را با فرض اینكه خاموش كننده هاي آتش سوزي با  توسعه ي، كه  (1) مراحل اصلی گسترش آتش سوزي در یك فضاي محصور در شكل       

 :زیر است مراحلاحتراق شامل  .استنشان داده شده هيچ مداخله اي ندارد  اسپرینكلرهاسامانه هاي فعال خاموش كننده نظير 

 كه در این زمان آتش سوزي رخ داده است. :شروع آتش 

 :نجامددر این مرحله معمولا سوخت كند می سوزد، دود و گاز توليد می شود و ممكن است از چند دقيقه تا چندساعت به طول بي رشد آتش . 

  در این مرحله آتش به حداكثر شدت خودرسيده و مواد براحتی درحال سوختن  می باشند. آتشگسترش : 

 و آتش خاموش می شود.: زنجيره ي واكنش هاي خودكار احتراق درحال از هم گسيختن می باشد زوال آتش 

ی بالقوه لایندگآاي روباز كمتر است و این به دليل ماهيت نسبت به آتش سوزي ه، به طور كلی انتشار آلودگی به محيط زیست در آتش سوزي هاي بسته        

 این آتش سوزي هاست

 :محصولات حریق

و افراد از خود حریق بيشتر بوده و  كه گاه صدمات آنها به تجهيزات توليد می كنداحتراق نه تنها انرژي آزاد می نماید بلكه علاوه بر شعله و حرارت  ، موادي        

 جه حرارت  و ميزان اكسيژن موجود بستگی دارد.به عواملی چون ماده سوختنی ، در محصولات حریقمحيط زیست وارد می نماید.  آسيب هاي زیادي به

 یكی از خطرناكترین محصولات آتش كه نقش مهمی در افزایش تلفات انسانی دارد گازها و بخارات ناشی از آتش است. گازها و بخارات حاصل از احتراق :

ست كه مانع عبور نور می گردد و بسياري از آنها براي سلامت افراد نيز خطرناكند. اآنچه بصورت دود در اثر حریق توليد می شود ، در واقع ذراتی  :ذرات معلق 

 توليد می گردد. اكسيژن كامل در اختيار ندارند نيز، اصولا ذرات در اثر احتراق ناقص و دماي پایين ایجاد می گردند و در حریق هاي گسترده كه مواد 



 
 مسیرهاي انتشار آلاینده ها: 2شكل 

 :حریق تولیدمحصولات نحوه

ین مواد كه اتجزیه اوليه معمولا از طریق پيروليز است كه در نتيجه آن مواد توسط حرارت شكسته شده و گستره اي از محصولات جانبی آلی ایجاد می شود        

ز آتش سوزي هاي كندسو بازده نسبی پيروليز و احتراق تركيبات گوناگون بستگی زیادي به شرایط احتراق دارد. آورد.سوخت فراري را براي احتراق فراهم می 

مينه اثرات در ز ند.هستی ایجاد می شوند كه اشباع از تركيبات آلی محصولاتدراین شرایط  شامل تجزیه حرارتی آرام تحت شرایط اكسایش بدون شعله می باشند.

ر هر چه چيزي داینكه  ،در یك رخداد  خطر بالقوه بيشتري را در پی خواهند داشت. با تهویه كنترل شده غالباً تش سوزي هاي شعله ورآحيط زیست ،بالقوه بر م

 .، باید مد نظر قرار گيردمرحله از آتش سوزي رخ می دهد و چگونه می تواند در محيط منتشر شود

و سایر محركها از نقطه نظر سميت حاد  NOX،HCN  ،CO2 ،COسوزي مشخص می كند كه گازهایی از قبيل  آتش محصولاتتحقيقات جدید درمورد        

( و دي  SPAHبه عنوان مثال مواد خاص ، هيدروكربن هاي آروماتيك پلی سيكليك )، مهم می باشند، همچنين تركيبات آلی با وزن مولكولی بالا و ذرات معلق 

 اكسين ها از نظر زیست محيطی داراي اهميت بيشتري می باشند.

 :يمنطقه آتش سوز

 یآزاد مواد سوختن يدر فضا یمواد سوختن رهيمواد منتشر شونده، محل ذخ ي، در منطقه دپو ي) داخل منطقه آتش سوز ياز منطقه آتش سوز یسطح       

 ند،در خطر باش ياگر مردم در منطقه آتش سوز .رديبا توجه به آن صورت بگ دیبا زين يراطرضشود و واكنش ا یاز آنجا شروع م یاصل ي( كه آتش سوزرهي، غ یآل

 ملاحظه ما باشد. نيدوم یطيمح ستینامطلوب ز يامدهايبهتر است پ يموارد نيدر چن .رديقرار گ دیاقدام با تیآنها در اولو یمنیو ا یسلامت

 

 :منطقه توده دود آتش سوزي

هردو عامل شرایط آب  منطقه توده دودآتش سوزي ، ناحيه اي در بالاي آتش سوزي است كه بخار یا دود ناشی از آتش سوزي در آن پراكنده می شود.       

علاوه ب می باشند. وهوایی توپوگرافی مانند سرعت باد و خصوصيات پایداري هوا داراي اثراتی بر روي خاصيت پراكندگی و گسترش ناحيه توده دود آتش سوزي

یند سوختن كنترل شود بدليل احتراق بهتر و پراكندگی كمتر آثر است .چنانچه فرؤآلاینده ها در توده م ي هاي خاموش كردن آتش نيز بر روي سطوحژاسترات

 می تواند باعث كاهش ميزان آلودگی هوا گردد.ها  آلاینده

این ناحيه ازاهميت بيشتري برخوردارند. دره ها ، حوضچه ها ،ساختمان هاي بلند ،كانال هاي بيابانی پيامدهاي نامطلوب زیست محيطی كوتاه مدت در        

سرعت كم باد، وارونگی دما و سایر شرایطی كه خيلی سریع زمينه تجمع توده دودرا فراهم می كند  نزدیك آتش سوزي باعث پراكندگی اجباري توده دود ميشوند.

 اثرات تركيبی از وضعيت آب و هوایی كه منجربه پراكندگی كمتر آلاینده ها شود وده را افزایش داده و مانع پراكندگی آن می شوند.زمينه گسترش سریع منطقه ت

 منجر به افزایش غلظت آلاینده هاي هوا در منطقه دود آتش سوزي می گردد.

این موضوع از اهميت كمتري نسبت به سایر  ري و كاهش قابليت دید می گردند.وجود ذرات اتمسفري ، با پراكندگی و جذب نور موجب بروز اختلالات بص       

هش د باعث كاجنبه هاي زیست محيطی برخوردار است زیرا در این حالت هيچ نوع سميت بيولوژیكی یا ضرر واضح و تعریف شده اي ایجاد نمی شود، با این وجو

 فراگير در كيفيت محيط زیست می شود.



از تبدیل گاز به ذره تشكيل می شوند.از جمله این ذرات می توان به تركيبات فراري كه از تغليظ دود احتراق ایجاد می شوند و یا تشكيل  ذرات شهري       

وجب ري مي هستند كه در محيط جمع شده و به طور موثااین ذرات در گستره اندازه  فتوشيميایی سولفات آمونيم یا آمونياک و سولفور دي اكسيد اشاره نمود.

 پراكندگی نور می گردند.

ثيرات زیست محيطی توده دود ناشی از أودي اكسين ها اجزاي مهمی هستند كه به هنگام تعيين كمی ت SPAHاجزاي آلی بزرگ از قبيل ذرات معلق ،        

 آتش سوزي مورد توجه قرار می گيرند.

 :منطقه انباشت توده دود

وده منطقه انباشت ت بخشی از منطقه زیر دود آتش سوزي می باشد، بنابراین مشابه آنچه درباره منطقه توده دود آتش سوزي مطرح شد، ،منطقه انباشت دود       

 شرایط آب و هوایی قرار می گيرند .بيشترین انباشت ذرات نزدیك منبع آتش سوزي اتفاق می افتد.  تأثيردود نيز تحت 

كه  رديگ یسردتر قرار م هیلا يگرم رو ياز هوا هیلا كیست كه ا يدرجه طور شیافزا نی.معكوس شدن ا ابدييرتفاع كاهش ما شیبا افزا یعيهوا بطور طب يدما

 شود. یم یواژگون هیر لایز ينشر يها هندیگرمتر منجر به حبس آلا هیآن از لا شتريكم باتر ليسردتر هوا به دل هیدما معروف است ، عدم حركت لا یبه وارونگ

توانند  یم یحرارت هیاز تجز یازمحصولات ناش ياريبس گذارد. یم ريثأت ها ندهیانباشت آلا قیازطرزين ینيزم اهانيوگ انیآبز طيآزاد شده دراتمسفر برمح مواد       

ی خوردگ تجزیه اسيدي محصولات منجر بههمچنين رسوب در ساختارهابه ویژه رسوب مواد ناشی از  ذرات دوده جذب و با دود حمل شوند. لهيبه وس ایمتراكم شده 

  آنها می گردد.

نظير نشت ذرات معلق در هوا ، آب و زمين یا  تجمع در زنجيره غذایی ) از قبيل گياهی و جانوري( و به دنبال آن آلایند هاي انباشته شده از طرق مختلفی        

  .بروز خطرات زیست محيطی و سلامتی گردندمی توانند موجب مصرف مستقيم یا غيرمستقيم از غذاي آلوده شده، 

بدین ترتيب براي بدست آوردن اندازه دقيقی از  و دي اكسين ها است. SPAHاجزاي مهم در این ناحيه شامل تركيبات آلی با وزن مولكولی زیاد، ازقبيل        

 ي تعيين الگوهاي رسوب ، ضروري است.پيامدهاي نامطلوب زیست محيطی آتش سوزي خاص، شناخت كامل از شرایط آب وهوایی برا
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