
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 تهیه کننده : مژگان کامیاب

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش نشانی و آتش سوزی 

 

  جوان دو فوت به منجر  CO گاز با مسمومیت حادثه

 دودکش بودن مسدود دلیل به ناقص سوخت از حاصل گازهای نشدن خارج:  حادثه علت

 علت فوت. میشوند  مسکونی منزل یک زیرزمین در دانشجو جوان دو فوت متوجه همسایگان زمستانی روزهای از یکی صبح : حادثه شرح

 محوطه داخل به زیرزمین فوقانی طبقه در بخاری دودکش میشوند متوجه کارشناسان بررسی از بعد،  کربن مونواکسید گاز از ناشی مسمومیت

 به اقدام همکف طبقه به ناشی از سوختن بخاری طبقه زیرزمین  آلودگی ورود از جلوگیری دلیل به بهربرداران  و نشده ایزوله خوبی به اتاق

 اما داشته تهوع و سرگیجه علائم ابتدا  جوان دو هر روز چند طی بنابراین و میکنند زیرزمین طبقه به مرتبط بخاری دودکش کردن مسدود

 . میشود جوان دو هر مرگ به منجر نهایتا امر این که ردینمیگ صورت علت کشف جهت به پیگیری

  

 



 از حاصل سمی گازهای نفوذ احتمال باید ، ها دودکش عبور مسیر انتخاب در مقررات ملی ساختمان -7-1-3-71بند رعایت عدمنتیجه گیری :

 هنگام در خطر این از جلوگیری برای لازم های بینی پیش و گیرد قرار توجه مورد ، ها دودکش عبور محل دیوارهای مجاور فضاهای به احتراق

 احتراق محصولات کامل انتقال و کافی تهویه بینی پیشمقررات ملی ساختمان   5-7-3-71 بند عدم رعایتو آید عمل به ها دودکش طراحی

 .گردید حادثه بروز  باعث بارهاکه   ساختمان از بیرون به سوز گاز وسایل

 

  خواب اتاق در فوت به منجر CO گاز با مسمومیت حادثه

 .  خواب اتاق محیط داخل به اکسیدکربن منو سمی گاز برگشت و بخاری سیمانی دودکش داشتن درز :حادثه اصلی علت

 
 

 ساختمان ملی مقررات 71 مبحث  7-7-3-71 بند رعایت عدمنتیجه گیری :

 محل طریق از احتراق از حاصل سمی گازهای نفوذ یا و گازسوز وسایل ناقص سوخت اثر در زدگی گاز از پیشگیری جهت به بند این برطبق

 بررسی باید خواب حالت در خصوص به افراد استفاده مورد فضای داخل به  فلزی های دودکش منافذ و درزها ، سیمانی های دودکش شکستگی

 .گردد

 نفر مادر و کودک ( 2 شده فوت تعداد) فوت به منجر مسمومیت حادثه

 نیاز مورد سطح از تر پایین سطحی در کلاهک بدون و  ارتفاع رعایت بدون دودکش شدن رها تمام نیمه و ایمن غیر نصب:  حادثه علت  

 

 



 هوای تهویه جهت که داکتی داخل در آن دودکش خروجی  که دیواری آبگرمکن از سرما فصل در مسکونی منزل برداران بهره:   حادثه شرح

 دریچه بستن به اقدام آگاهی عدم دلیل به آپارتمان ساکنین از یکی هوا سردی به توجه با.  میکنند استفاده  شده تعبیه دستشویی و حمام

 یک و زن یک فوت باعث و برمیگردد مسکونی واحد به خروج عدم دلیل به احتراق از حاصل گازهای میکند آمده بالا در آن تصویر که نورگیر

 .میگردد کودک

 رعایت با و مقررات این مطابق باید سوز گاز دستگاههای احتراق از حاصل گازهای   71 مبحث 4-7-8-71 بند رعایتعدم  نتیجه گیری :

 شود هدایت آزاد هوای به ، مانع با برخورد بدون و مستقیما ، دستگاه سازنده دستورالعمل

 

 

 (     خواهر 2 شده فوت تعداد) فوت به منجرCO گاز مسمومیت حادثه

-8-71 بند نقض آبگرمکن دودکش نبودن استاندارد و  مجاور ساختمان دیوار توسط دودکش خروجی سمت یک شدن محصور:  حادثه علت
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 آن اطراف که صورتی به است داشته قرار  متری سانتی 88 ارتفاع در جانپناه روی بر دودکش  ساختمان از بردای بهره زمان در : حادثه شرح

 مکش که گردیده باعث امر این ، فوق تصویر طبق میچسبد دیوار به دودکش  مجاور ساختمان دیوار ساز و ساخت انجام از بعد و بوده باز

 از حاصل گازهای نامناسب خروج و آبگرمکن شدن روشن و حمام از  استفاده هنگام در منزل برداران بهره یابد، تقلیل نصف، میزان به دودکش

 .میکنند فوت دو هر و شده اکسید مونو از ناشی مسمومیت دچار  اتاق فضای داخل به آن برگشت و احتراق

 های دیواره از و بوده بالاتر بام پشت سطح از متر یک حداقل باید ها دودکش کلیه انتهای 71 مبحث 7-5-8-71 بند اساس نتیجه گیری :بر 

 بلندترین متراز سانتی 08 حداقل باید دودکش انتهای باشد متر 3 از کمتر فاصله که صورتی در. باشد داشته فاصله متر سه حداقل نیز جانبی

 .گیرد قرار بالاتر مجاور دیوار

  carbon monoxide poisoning کربن منواکسید با مسمومیت

 



 جهنده،استفراغ، نبض ، گیلاسی، رنگ به پوست و مخاط،لب رنگ تغییر شعور، تیرگی گیجی، قلب، طپش عضلانی، سردرد،ضعف:بالینی علائم

حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی از جمله علایم اولیه  ، خمیازه کشیدن بیش از حد ، مردمک گشادی

به شمار  COها و نوک انگشتان از علایم پایانی مسمومیت با گاز کبودی دست، دور لب علائم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ و هامسمومیت

 .است کشنده مسمومیت از ای نشانه که کما نهایت در کندنگی نفس شده و فوت میروند که در نهایت فرد دچار تمی

اند؛ سعی کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شدهمتاسفانه بسیاری از این علائم شبیه به علائم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می

 دهد.شبیه به آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان می به علایمی ابتلای تمام افراد خانوادهکنند. در خوابیدن می

پذیر و در معرض خطر بیشتری با منواکسید کربن مامی افراد در معرض خطر قرار دارند ولی کودکان، زنان باردار و سالمندان جزو گروه آسیبت

غلظت گاز منواکسید کربن در فضای اتاق در ایجاد  شود. همچنینهستند و علایم مسمومیت در آنها سریع و با شدت بیشتری ایجاد می

 مسمومیت بسیار موثر است.

 چگونگی برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید کربن

 از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل کنید. فرد مسموم را  -7

 های تنگ افراد مسموم را باز کنید.یقه پیراهن و کمربند و لباس -۲

 امکان اکسیژن دهی به فرد مسموم شدهدرصورت  -3

 در مراحل بعدی درمانی باید مورد توجه قرار گیرد. 775های هوایی و تماس با اورژانس باز نگه داشتن راه -4

 .دوشقرار گرفتن در محیط باز از مهمترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می به یاد داشته باشید که خارج کردن افراد مصدوم از محیط آلوده و

 


