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 :                 پيامبر اكرم 

 اُطلُب العلم ولَو بالسين

 دنبال علم برويد حتي اگر در چين باشد

 

 بسمه تعالي

 مقدمه 

ه پيشرفت علم و صنعت و يا به عبارت ديگر تكنولوژي و توسعه فنـون مختلـف ،محـيط                   در عصر ما ك   

زندگي بشر را به كل دگرگون ساخته وبه مراتب خطرناك تر از گذشته نموده است در هر گوشه وكنار                   

حريق و حادثه اي در كمين سالمتي ماست و از طرفي متأسفانه هر چه تمدن به پيش مي رود هم بـر                      

لذا جهت حفظ و حراست از جـان و مـال           .اد حوادث افزوده مي شود و هم بر تنوع آنها           شدت و تعد  

افراد هر جامعه ايي نياز به تدابير پيشگيري از وقوع حريق و حوادث بيشتر از پيش احساس مي گردد                   

و يكي از اصلي ترين راههاي دسترس به اين مهم شناخت عوامل و علل وقـوع حريـق و حـوادث و                      

 . وقوع آن است جلوگيري از

در اين جزوه سعي شده است طريقه صحيح كشف علل حريق با توجه به آثـار شـواهد باقيمانـده در        

صحنه حريق به گونه اي قابل فهم شرح داده شود و مطالعه اين جزوه را به كليه برادران آتش نشاني                    

 .به خصوص فرماندهان عملياتي پيشنهاد مي نماييم

 

 فرخ صبري
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 بررسي كانون حريق 

 . كانون حريق منطقه اي است كه حريق از آنجا شروع و گسترش يافته است :كانون حريق 

يي كه بمنظور كشف كانون بايد در نظر داشت را ابتدا بصورت فهرست و سپس به شرح و فاكتور ها

 :بسط هر كدام جداگانه خواهيم پرداخت

 .جهت و چگونگي گسترش حريق  -1

 )عمق سوزي ( ميزان سوختگي در نقاط مختلف حريق  -2

 . سطح سوزي اجناس ،زمانيكه در محل خاصي عمق سوزي وجود نداشته باشد  -3

 )بازسازي صحنه حريق ( اشتعال در هر نقطه از منطقه حريق ميزان بار -4

 .طريقه انتقال حرارت در جهت هاي گسترش  -5

 . خصوصيات مواد و عناصر سوخته شده در رابطه با انتقال حريق و عمق سوزي  -6

وجود تپه يا دره يا شيارها در (جهت وزش باد و بررسي ساختار فيزيكي محل يا عوارض زمين  -7

 )مناطق باز 

 ).درختان و وسايل سوخته شده (هت سوختگي اجناس ج -8

 .ذوب شدن المپ يا شيشه در جهت گسترش حريق  -9

 .كاووش شعاع كانون حريق كشف شده در رابطه با وسعت حريق  -10

 .ميزان دودزدگي در قسمتهاي مختلف ديوارها و سقف  -11

 . تعداد كانونها  -12
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 :جهت و چگونگي گسترش حريق  -1

 :سترش پيدا مي كند حريق در دو جهت اصلي گ

 افقي :عمودي                                 ب :الف 

 

 ):عمق سوزي ( ميزان سوختگي در نقاط مختلف حريق -2

هميشه در كانون حريق عمق سوزي داريم يعني در كانون حريق اجناس كامال سوخته و در پـاره اي                   

 .موارد به زغال مبدل مي گردد 

 

  :صورتيكه در محل خاصي عمق سوزي وجود نداشته باشد  سطح سوزي اجناس در -3

اين پديده دليل بر آتش سوزي ناشي از مايعات قابل اشتعال و يا سريع االشتعال ،خـصوصا زمانيكـه                   

 .شروع حريق همراه كپ انفجار بوده باشد 

 

 :راه تشخيص مايعات قابل اشتعال در محل 

كردن اجناس يا موادييكه در قسمتهاي مختلف محل حريـق          با استفاده از بو     ( از راه بوي آنها؛        :الف  

 .وجود دارد 

 از طريق بينايي؛ با ريختن آب جوش بر روي اجناس يا مواديكه كمتر دچار سوختگي گرديده اند                  :ب  

 .يا سوخته نشده اند 

كه مشكوك به ريخته شدن مـواد قابـل    ه اي   لياز طريق چشايي؛ با زدن يك تكه نان به مواد و وس           :ج  

 .اشتعال مي باشد 



 6

از طريق آناليز كردن بعضي از مواد كه در ساختار آنها سرب وجود نداشته ، اگر در اثـر آنـاليز                     : د

 .   وجود سرب در آنها كشف شود مي تواند دليلي بر ريخته شدن بنزين و سوزاندن آن باشد 

رتاب  شئ مشتعل بـه محـل     در موارديكه عامل آتش سوزي بنزين باشد بايد دنبال فتيله و يا پ             :توجه  

 .گشت 

 

 ) :بازسازي صحنه ( ميزان بار اشتعال در هر نقطه از حريق -4

در كليه حريقها جهت كشف كانون حريق و نهايتا رسيدن به علت حريق ،بازسـازي صـحنه حريـق و                    

دانستن محل دقيق اجناس سوخته شده قبل از وقوع حريق الزم مي باشد ،زيرا بررسي جهـت هـاي                   

حريق حريق ،عمق سوزي در نقطه هاي مختلف حريق ،در غير اينصورت ممكن نمـي باشـد                 گسترش  

چون كارشناسي بررسي علت حريق همواره بعد از اطفاءحريق ودر پاره اي موارد كه بعـد از چنـد                   .

روز از تاريخ وقوع حادثه حريق به محل مي رسيم و در جريان سوخته شدن اجناسي قرار مي گيـريم     

 .ج شده اند ر توسط گروه عمليات جابجا شده و يا توسط مالك از محل خاكه اين اجناس

يكي از راههاي بازسازي صحنه حريق استفاده از شهود ،مالك محل و با مأمورين اطفاء حريـق مـي                   

راه ديگر آثار بجامانده از اجناس موجود در محل حريق در نقاط مختلف مي باشـد ،عمـدتا                  .باشد  

لم مانده ودر جاهاي مختلف اثر از خود بجـاي          ال عدم تماس با اكسيژن س     قسمت زيرين اجناس بدلي   

 .مي گذارد

 

 :هاي گسترش  طريقه انتقال حرارت در جهت-5

 :انتقال حرارت به سه طريق انجام مي شود 
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 و آن زماني است كه يك سر جسمي مثل ميله آهني را گرم كنيم ،حرارت از :الف ـ هدايت 

 سر چوب را آتش كانتقال مي يابد تا اينكه آن سر لوله نيز گرم شود و يمولكولي به مولكول ديگر 

 . زده و آتش كم ،كم به سر ديگر آن انتقال مي يابد 

پله ها و چاله هاي   در اين حرارت و يا شعله از طريق عمودي ،از راهروها ،راه:ب ـ جابجايي 

 .آسانسور به منطقه ديگر سرايت مي نمايند 

اين طريقه جسم در حال سوختن هواي اطراف را گرم كرده و بصورت تشعشعات در : ج ـ تشعشع 

 .حرارتي به اجناس مجاور حرارت انتقال مي يابد 

 

 :خصوصيات مواد و عناصر سوخته شده در رابطه با انتقال حريق و عمق سوزي -6

پارچه ، (خشك مواد : مانند . موادي كه براي سوختن حتما بايد در معرض شعله قرار گيرند :الف 

 P.V.Cو يا موادي از جنس ) چوب

 P.V.Cموادي از جنس: مانند.  بعضي از مواد در اثر حرارت ذوب مي شوند و شعله ور نمي گردند:ب

 .، شيشه و فلزات از قبيل آهن، سرب، چدن و مس 

 انفجار  بعضي از مواد بخصوص گازها و مايعات سريع االشتعال در اثر رسيدن شعله مستقيم به آنها:ج

 000متان، بوتان، بنزين، تينرو: مانند .توليد مي نمايند 

 

 :راههاي بررسي خصوصيات مواد و عناصر سوخته شده در رابطه با بررسي انتقال و عمق سوختگي 

 . دانستن نوع موادبكار رفته و شكل فيزيكي آنها -1
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شده از مواد سوخته شده  بوجود آوردن شرايطي مشابه شرايط حريق در نمونه هاي جمع آوري -2

 .در حريق 

 

وجود تپه ،دره يا شيارها در ( جهت وزش باد و بررسي ساختار فيزيكي محل يا عوارض زمين -7

 ):                              مناطق باز 

 .جهت وزش باد در شب از تپه به سوي دره و در روز برعكس است :الف 

 .د حريق هميشه در جهت وزش باد مي باش: ب

 .حريق بيشتر در شيارها حركت مي كند : ج

 .جهت سوختن درختها ،اجناس و ستونها مارابه كانون حريق هدايت مي كند : د

 .وجود سد يا موانع در جهت گسترش حريق : ه

 .در حريقها ،ابتدايي ترين نقطه سوخته شده رادرنظر مي گيريم : و

 . ذيال به بررسي آنها مي پردازيمبراي توضيح موارد بيان شده نكاتي وجود دارد كه

باد در اثر جابجـايي هـواي   . در مناطق روباز همواره حريق در جهت وزش باد گسترش مي يابد   -1

گرم بوجود مي آيد ،پس در شبها باد از سمت دريا به ساحل يا قله به دره ودر روز برعكس مي باشـد     

د را در نظر مي گيريم، بايد در نظر داشت          اهاي بسته بازبودن پنجره ها و درها و جهت وزش با          جدر  .

كه حريق از جهت فشار مثبت به فشار منفي حركت مي كند ،منظور از فشار مثبت نسبت به منفي جهت                    

 .وزش باد مي باشد 

در نظر گرفتن شيارتپه ها يا راههاي  حركت در جنگل كه بصورت اختالف سطح باشند در منـاطق                   -2

 .يرا گسترش حريق در اين مناطق از طريق شيارها صورت مي گيردروباز اهميت فراوان دارند ،ز
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وجود سد يا موانع در جهت گسترش حريق ،حريق و شعله هاي آتش در برخورد با موانع يا سدها                   -3

در طرفين گسترش يافته و در صورت وجود مواد قابل اشتعال سد يا مانع را دود مي زنـد و همـواره             

ع بيشتر از قسمت پشت آنهاست در مكانهاي باز ابتدايي ترين نقطه            ميزان سوختگي قسمت جلوي موان    

 .سوختگي در جهت وزش باد احتماال كانون حريق مي باشد 

 

 ):درختها ،وسايل سوخته شده( جهت سوختگي اجناس -8

جهت سوختگي اجناس ،ستونها،درختان و درختچه ها در جهت گسترش حريق مي باشـد و همـواره                 

 .شتر سوخته است در جهت گسترش حريق است سطحي از آنها كه بي

 

 :ذوب شدن المپ يا شيشه در جهت گسترش حريق -9

المپها در اثر وقوع حريق اگر گازي باشند در اثر انبساط حجمي گاز داخل آنها ميتركند و در                  : المپ  

ـ                   ق صورتيكه از نوع تنگستن باشند ،شكسته و يا ذوب مي شوند ،اگر ذوب شوند در سمت گسترش حري

 .طاولهاي درشت ايجاد مي گردد

 . شيشه پنجره ها در مكانهاي حريق زده عمدتا شكسته و يا ذوب مي شوند :شيشه

 

 :بررسي علل شكسته شدن و يا ذوب شدن شيشه 

 .شيشه در اثر حرارت ترد و شكسته شده است : الف

 .شكسته شدن شيشه ها در اثر ضربه وارده به آنها قبل يا بعد از حريق: ب

 . شيشه در اثر موج ناشي از انفجار شكسته شده باشد :ج



 10

 .ذوب شدن شيشه ها در جريان وقوع حريق : د

 

 :زمانيكه شيشه ها در اثر شدت حرارت ترد و شكننده مي شوند بايد داراي عاليم زير باشند )الف

 .) خود شيشه سياه مي شود (دودزده و كامال سياه هستند  -1

 .ند وخرده شيشه ايجاد نمي نمايدبراحتي در بين انگشتان مي شك -2

معموال بصورت تگه هاي بزرگ مي باشند و شكستگي در يك خط است و تركهاي جانبي ايجاد  -3

 .نمي كند 

 .لبهاي شكسته شده تيز و برنده نمي باشند  -4

 

 

 :اگر شيشه ها بر اثر ضربه شكسته شده باشند داراي خصوصيات ذيل مي باشند)ب

 .ر عنكبوتي بوده ،كه مركز آن محل ورود ضربه است شكستگي بصورت تركهاي تا -1

 .لبه هاي قسمت شكسته شده تيز و برنده مي باشند  -2

با بررسي عرضي قسمتهاي شكسته شده در زير ذره بين به تركهاي داراي شيب برميخوريم كه -3

 .سمت باالي شيب ،سمت ورود ضربه مي باشد و قسمت پايين شيب ،سمت خارج را نشان مي دهد
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همواره در زمان وقوع حريق يك سمت شيشه دود زده و سياه و سمت ديگر روشن است كـه                   : 1تذكر  

 .بررسي انجام شده در قسمت روشن شيشه صورت مي پذيرد 

اگر شيشه در اثر ضربه به قبل از وقوع حريق شكسته شده باشد ،هيچگونه آثار دودزدگـي و                  : 2تذكر  

 .سوختگي برروي آن وجودندارد

 اگر شيشه در اثر بعد از وقوع حريق شكسته شده باشد در يك طرف آن آثـار دودزدگـي و                     :3تذكر  

بررسي برروي قـسمت    و   گفته شد    1سوختگي وجود دارد كه در اينگونه موارد همانطور كه در تذكر            

 .روشن انجام مي گيرد 

 

 :شكستگي شيشه در اثر موج انفجار داراي خصوصيات زير مي باشد )ج

بجز قسمتهاي لبه هاي چارچوب پنجره ها بقيه قسمت هاي شيشه بصورت تكه هـاي كـامال ريـز                    -1

 .ي شيشه وارد مي شود اشكسته مي شوتد زيرا در اثر موج ناشي از انفجار ضربه به تمامي قسمته

 . دفرمه يا كنده شدن چارچوب پنجره ها در بيشتر موارد -2

رفته باشد ،تكه هاي شيشه بصورت شفاف مي باشد و اگـر             اگر انفجار قبل از وقوع حريق صورت گ        -3

 .بعد از وقوع حريق انفجار صورت گرفته باشد ،يك سمت شيشه ها دودزده مي باشد 

 

 :شيشه در اثر حرارت زياد ذوب شده باشد )د

اگر در حريق شيشه يا اجسام بلورين ذوب شوند ،جهت ريزش مذابها از سمتي است كه حرارت به آن                   

 . ه است وارد شد
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 :كاووش شعاع كانون حريق كشف شده در رابطه با وسعت حريق -10

در حريقهايي كه وسعت آنها زياد مي باشد مانند ساختماني كه چند طبقه آن دچار سـوختگي شـده                 

شعاع كـاووش   )معموال طبقه پايين تر     (است ،طبقه اي كه حريق از آن به طبقات ديگر سرايت نموده             

 و با بررسي طبقه اي كه بعنوان شعاع كاووش ساختمان در نظر گرفته ايـم بـه   در ساختمان مي باشد 

اتاق يا قسمتي كه حريق از آنجا به قسمتهاي ديگـر سـرايت             .اتاقها و قسمتهاي مختلف بر مي خوريم        

 .كرده در هر طبقه اي بود ،شعاع كاووش در آن طبقه است 

 اي كه احتمال وقوع حريق از آن بـه منـاطق            در مكانهاي باز كه وسعت حريق زياد مي باشد ،منطقه         

 .ديگر مي رود با توجه به فاكتورهاي كانون حريق به عنوان شعاع كاووش در نظر گرفته مـي شـود                   

ووش در نظر   اهمواره در مكانهايي كه اختالف سطح وجود دارد ،پايين ترين مناطق به عنوان شعاع ك              

 .ع در داخل شعاع كاووش درنظر مي گيريم كانون حريق را معموال يك مترمرب.گرفته مي شود 

 ):كند سوزي(حبس حرارت 

در مكانهايي كه درب و پنجره بسته باشند و اكسيژن كافي جهت سوختن وجود نداشته باشد اجنـاس                  

گ در دور درها و جدار پنجره هـا از خـود   نبصورت كندسوزي سوخته و دودزيادي عمدتا قهوه اي ر  

ازكردن در و يا پنجره ها بدليل رسيده اكسيژن كافي جهت سـوختن             بجاي مي گذارد ،كه در زمان ب      

 .مي گويند )رافت دبك (امكان انفجار وجود دارد ،به اين حالت 

 :عالئم كندسوزي 

در .وجود دود به مقدار چند سانتيمتر برروي اجناس و قسمتهاي مختلـف مكـان حريـق زده اسـت                    

 اثر انداختن ته سيگار روشن برروي اجناس بوجـود          حريقهايي مانند اتصالي برق يا حريقهايي كه در       

 .مي آيد يكي از عالئم آن وجود كندسوزي ،بعني قشري از دود به مقدار زياد برروي اجناس است 
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 :فرسوزي 

نقـاط مختلـف سـاختمان      زمانيكه شعله هاي حريق به زير سقف برسند از زيرسقف حركت كرده و به             

مخصوصا اجناسـي كـه از جـنس     . ني آنها فرسوز مي شوند      سرايت مي كند و اجناس از قسمت فوقا       

p.r.c  مي باشد در فرسوزيهااز قسمت فوقاني ذوب مي شوند . 

 

 :يافتن كانون حريق در وسايط نقليه 

نحوه سوختگي قسمتهاي متفاوت اتومبيل در جهت يافتن كانون حريق از داخل اتاق يـا بدنـه عامـل     

اتاق در قسمتهاي جلوي داشپرت ،صندوقها ،سوختن موتور        كشف علت حريق مي باشد ،سوختن داخل        

از قسمت جلو يا عقب آن ،سوختن يا سوختن وسايل صندوق عقب ،بررسي نحوه سوختن بدنه اتومبيل                 

و چراغها ايجاد تغييرات فيزيكي در وسايل و بدنه اتومبيل ،سوختن يا حرارت ديدگي بدنه اتومبيـل                 

ره محيط ،بررسي برروي شيشه هاي سالم و شكسته شده همگـي            ،مكان و طرز قرار گرفتن اتومبيل د      

همـواره   .اينها فاكتورهايي هستند كه كارشناس در جهت كشف علت حريق بايد درنظر داشته باشـد  

 نكته اساسي دربررسي و پيداكردن كـانون حريـق آن اسـت كـه بايـد كانونهـاي فرضـي را بـا                       

 .ي كشف شود تا كانون واقع.هاي گسترش حريق منطبق كرد جهت

نيز از فاكتورهاي مهم در علت ) …روز حادثه ،ساعت حادثه ، شرايط منطقه و(تحقيقات جانبي  : تذكر  

 .يابي حريق مي باشند 
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 علل ايجاد حريق 

 :علل ايجاد حريق به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند : علل ايجاد حريق

 .دي كه توسط شخص يا اشخاصي ايجاد مي شوند  حريقهاي عم-1

 .حريقهاي غير عمدي كه ناشي از عوامل طبيعي يا بي احتياطي ها مي باشند-2

 

 :حريقهاي عمدي 

 :دررابطه با حريقهاي عمدي يعني عمدي بودن حريقها بايد فاكتورهاي ذيل را در نظر گرفت 

 . چند كانون بودن حريق -1

 .يهاي تصادفي و غير عمدي  رد تك تك علل آتش سوز-2

 . فوايد و نفعي كه از حريق عايد مرتكب مي گردد-3

 . در نظر گرفتن شرايط ايجاد سوء ظن -4

 . شيوه هايي كه مرتكب جهت ارتكاب حريق از آنها استفاده مي كنند -5

 

 :چند كانون بودن حريق 

متفاوت از محل را آتش مي زند       در اينگونه حريقها ،مجرم براي تسريع در امر آتش سوزي چند نقطه             

،براي تشخيص اينكه كانونهاي حريق جدا از هم بوده يا خير ابتدا بايد توجه داشت كـه آيـا وقـوع                     

حريق در يك كانون مي توانسته باعث سرايت آتش سوزي در كانونهاي ديگر باشد يا خير ،براي نيـل                   

ستقل بررسي مي كنـيم و موقعيـت        به اين مقصود مسير گسترش آتش سوزي را در هر كانون بطور م            
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گاهي اوقات نيز   .فيزيكي محل و نحوه سوختن اجناس در حد فاصل دو كانون قابل بررسي مي باشد                

 وجود 

ك در كانون حريق و انفجار آنها باعث پرتاب به          چكپسولهاي اسپري ،حشره كشها يا كپسولهاي گاز كو       

د كانونهاي حريق مستقل مي گـردد ،بـراي         نقطه ديگري از محل برروي اجناس قابل اشتعال و ايجا         

جلوگيري از اين اشتباه بايد خاكستر سوخته اجناس را درهركانون دقيقا بررسي كـرده و نيـز بايـد                   

 .موقعيت فيزيكي محل دررابطه با انتقال حرارت از يك كانون به كانون ديگر دقيقا بررسي گردد

هاي فوقاني باعث شعله وري و سرايت حريق        در بعضي از حريقها ،حركت شعله برروي سقف ودر قسمت         

به قسمتهاي ديگر مي گردد و در جاهاييكه مخصوصا اختالف سطح بين دو كانون وجود دارد امكـان                  

 .اينكه اجناس بين دو كانون سوخته نشده باشند وجود دارد

 

 :شرايط ايجاد سوءظن 

نها در محل هاييكـه وجـود آنهـا    وجود بنزين يا نفت يا ديگر مايعات قابل اشتعال و ظروف محتوي آ  

طبيعي بنظر نمي رسد ،مثال اتاقها يا كنار اتومبيلهاي حريق زده مي تواند عامل مشكوكي باشد و نيـز                   

سطح سوزي اجناس ،ورودهاي قهري و شكستگي قفلها ،درها و پنجره ،شكسته شدن شيشه ها در اثـر                  

ريق در محلهاييكه عاري از مواد منفجره يا        ضربه قبل از وقوع حريق ،انفجارات قبل يا بعد از وقوع ح           

عوامل ايجاد كننده انفجار است ،وجود تنها كليد عمارتي كه مورد حريق عمدي واقع شده ،پيش يك                 

شخص بخصوص ،گسترش سريع حريق در مكانهاي مختلف با در نظر گرفتن نـوع مـواد موجـود در                   

محل يا شـنيدن صـداهاي مـشكوك و         آنجا، اظهارات شهود در رابطه با ديدن اشخاص مشكوك در           

 .غيرطبيعي قبل از وقوع حريق
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 . فوايد و نفعي كه از حريق عايد مرتكب شونده مي شود

براي موفقيت در امر كشف آتش سوزيهاي عمدي در صورت امكان بايد از علل و موجباتي كه ممكـن                   

  اينگونه حريقها در نظـر      است كسي را وادار به ارتكاب اين عمل نمايد آگاه شد، عللي كه معموال در              

 : مي گيريم عبارتند از 

 الف ـ كاله برداري از شركتهاي بيمه بعنوان دريافت خسارت ؛

در آتش سوزيهايي كه محل توسط شركتهاي بيمه بمبلغ قابل توجهي بيمه شده است بايد وضع مـالي                  

حب محـل بـدهي يـا    مثالً اگر صا. صاحب محل را قبل از وقوع حريق مورد رسيدگي دقيق قرار داد       

تعهداتي داشته كه در همان ايام بايستي به پردازد يا در آستانه ورشكستگي بوده و يا بـراي از بـين                     

بردن ماشين آالت كهنه و فرسوده كه تعمير آنها خيلي گران تمام مي شود و يا بـراي اخـذ قيمـت                      

وارده نسبت بـه مبلـغ      عمارتي كه در شُرف خرابي است و بايد ميزان اجناس سوخته شده و خسارت               

 .بيمه نامه در صورت امكان بررسي گردد

 ب ـ مخفي كردن و از بين بردن جرم ديگر و يا آثار آن؛

در مورد قتل ممكن است     . گاهي اوقات براي پنهان كردن جرم جنايت ديگري محل را آتش مي زنند            

ن رفـتن جنـازه آنـرا       قاتل پس از ارتكاب عمل محل را جهت از بين بردن داليل و مدارك و از بـي                 

در اينگونه موارد بايد كليد فاكتورها حريقهاي عمدي و نيز بررسي اجناس سوخته شـده در           . بسوزاند

رابطه با سرقتها بررسي گردد و نيز اجساد سوخته شده در حريق عالوه بـر كالبـد شـكافي از ديـد                      

 . كارشناسي كه بعداً شرح آن گفته خواهد شد دقيقاً بررسي شود

  بين بردن دفاتر و مدارك ؛ج ـ از
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بعضي از تجار متقلب و كاله بردار ممكن است براي ندادن ماليات و به داليل كـاله بـرداري دفـاتر                     

حساب خود را از بين ببرند و براي اين كار اقدام بايجاد حريق عمدي مي نمايند در اينگونه مـوارد                    

را مي دانند دفتر بسته معموالً بطور كامل        اغلب دفاتر حساب را در صفحة مورد نظر از مي گذارند، زي           

 . آتش نمي گيرد و قسمتهاي داخل آن سالم مي ماند

 . دـ تهديد و باج خواهي 

 . وـ رقابت و حسادت تجارتي 

 ه ـ جنون آتش زني ؛

كساني هستند كه بدون هيچ داليلي صرفاً بخاطر عالقه به آتش زدن محل و تماشاي شعله هاي آتش و 

 . ين عمل مي برند ، اقدام به ايجاد حريقهاي عمدي مي نمايندلذتي كه از ا

ن ـ اشخاصي كه جهت منابع شخصي، خصومتها و ارثيه و ميراث، مخصوصاً در حريقهاي عمدي كه در  

 .جريان آن قتلي صورت گرفته باشد

ادي ي ـ ضد انقالب و مخالفين نظام در حريقهايي كه در سازمانهاي دولتي و مراكز نظامي و اقتـص  

 . مملكت صورت گرفته باشد

 

 : شرايط ايجاد سوء ظن 

 . پنجره هاي شكسته شده و وروديهاي شهري احتماالً انفجارات ، كه قبالً توضيح داده شد -1

 . استشمام بوي بنزين، استون ، نفت ، فسفر و راههاي اثبات آنها كه قبالً گفته شد -2

بل اشتعال ، تراشـه هـاي چـوب، كاغـذ ،            وجود اشياء قابل احتراق د رمحل مانند؛ روغنهاي قا         -3

 . گوگرد، كبريت ، شمع كه بطور معمول در محل وجودشان غيرطبيعي مي باشد
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 .چند كانوني بودن حريق كه قبالً توضيح داده شد -4

 .باز بودن درب كشوها و قفسه ها و دفاتر و يا مفقود شدن بعضي از اشياء يا پول -5

 . از كار افتادن وسايل اطفاء حريق  -6

ب ساعتي و يا ساير وسايل احتراق كه از روي ساعت تنظيم شده و در دقت معين محتـرق مـي        بم -7

 . شوند و يافتن بقاياي آنها 

 وجود كهنه يا كاغذهاي آلوده به بنزين و مايعات قابل اشتعال بخصوص اگر ثابت شود سـاكنين                  -8

يقهاي عمومي يكي از    زيرا در حر  . خانه يا مكان كمي قبل از آتش سوزي خانه را ترك كرده اند            

فاكتورهايي كه مجرم سعي در اثبات آن دارد، نبودن در محل، در زمان وقـوع آتـش سـوزي                   

 . است

 

 : شيوه ها و روشهايي كه معموالً در ايجاد حريقهاي عمدي از آنها استفاده مي شود

 الف ـ استفاده از شمع ؛

 يا كهنه هاي آلوده به مواد نفتي قرار مي          شمع را داخل جعبة مملو از روغنهاي قابل اشتعال يا كاغذ و           

دهند بطوريكه اين كهنه ها و مواد آلوده به قسمتهاي انتهايي شمع تماس داشته باشند و قـبالً زمـان                    

زمانيكه شمع به قسمتهاي انتهايي رسيد در اثر تماس با مواد           . سوخته شدن شمع را محاسبه مي نمايند      

يردد در اينگونه موارد پيدا كردن پارفينهاي شمع آب شـده           قابل اشتعال باعث شعله وري محل مي گ       

 . مي تواند كمك مؤثري در رابطه با تشخيص علت باشد

 ب ـ سيگار؛
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در انتهاي توتونهاي سيگار كبريت يا كبريتهايي مي بندند و يا گوگرد را در انتهاي سيگار قرار ميدهند                  

ا رسيد باعث شـعله وري و احتمـاالً انفجـار و            و سيگار را روشن مي كنند زمانيكه آتش سيگار به انته          

سرايت به مواد قابل اشتعال مي گردد، در اينگونه موارد ، زمان ترك مالكين از محل پنج تا ده دقيقه                    

 . بيشتر نمي تواند باشد، وجود انفجار و ديگر عوامل حريقهاي عمدي مي تواند كمك مؤثري باشد

 :ج ـ استفاده از فيتيله

فيتيله هائيكه معموالً استفاده مي شوند در هر دقيقه نيم متر مي سوزند و مجـرم بـراي         در اين موارد    

اينكه بيست دقيقه بعد از خروج از محل ايجاد آتش سوزي و انفجار بنمايد بايد فيتيله اي بطور ده متر                 

ز فيتيله سوخته در اينگونه موارد پيدا كردن بقاياي فيتيلة سوخته شده ، آثار بجامانده ا    . استفاده نمايد 

 . شده بر روي زمين و اجناس مي تواند كمك مؤثري در كشف علت باشد

 : استفاده از وسايل الكتريكي -د

وقتي از جريان برق در آتش سوزيها استفاده مي شود معموالً حرارت حاصل از المپ الكتريكي كه از                  

يده شده است استفاده مي شود،      سيم آويزان شده و بدون آن پارچه اي از جنس ابريشم و يا پشم پوش              

حرارت المپ باعث شعله وري پارچه و ريزش آن بر روي مواد قابل اشتعال و آلوده كه در زيـر آن                     

در اينگونه موارد يافتن المپ سوخته شده كه بر روي آن بقاياي سـوخته              . قرار گرفته است مي گيردد    

 .دشده پارچه وجود دارد مي تواند كمك موثري در كشف علت باش

 :ه ـ روغنها و ساير مواد قابل اشتعال

از پخش آنها در محـيط و  . اغلب جهت سرايت و گسترش حريق از مواد قابل اشتعال استفاده مي شود            

سـه راه  . شعله ور ساختن و پرتاب شي قابل اشتعال بر روي آنها جهت ايجاد حريق استفاده مي شـود    

ن ، اين است كه مقداري از چوبها يا مواد مشكوك           تشخيص آن قبالً گفته شد، يكي ديگر از راههاي آ         
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به آلودگي كه به مواد نفتي را در ظرف شيشه اي پر آب قرار داده و در آن را محكم مي بنـديم ودر                        

 درجه سانتيگراد حرارت مي دهيم وقتي در شيشه برداشته شود بـوي مـاده مـشتعل                 70 تا   60مقال  

 .شونده به مشام مي رسد

 

 :يوانات ي ـ استفاده از ح

در بعضي از حريقهاي عمدي جهت ايجاد حريق از حيوانات استفاده مي شود، بدينگونه كه حيوانات ار 

و آنانرا بداخل انبار رها مي كنند، در اثر حركت حيوان بر روي اجناس              ) مانند موش ( مشتعل كرده   

 .حريق به ديگر قسمتها سرايت مي نمايد

 :ه ـ استفاده از مواد شيميايي 

مثالً از فسفر در داخل ظرف      . مواد شيميايي مختلفي جهت ايجاد حريقهاي عمدي استفاده مي شود         از  

آبي كه از قسمت انتهايي داراي سوراخي جهت خالي شدن قطره اي آب است و يـا پرمنگنـات دو                    

 .پتاس با اسيد سولفوريك و يا ريختن اسيد نيتريك بر روي مواد اورگانيك مانند كاغذ و چوب

  

 : هاي غير عمدي حريق

عوامل متعددي ممكن است ايجاد حرارت و آتش سوزي نمايند كه در اينجا به ذكر بعـضي از آنهـا                    

 : بطور مختصر مي پردازيم 

 :آتش سوزيهائيكه كه بوسيله جريان برق توليد مي شوند ممكن است بدليل زيرانجام گيرند

 .هاتحميل بار بر ظرفيت ، يعني گرفتن با بيش از ظرفيت سيم -1

 .اتصال هاي اشتباهي  -2
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 .جرقه در اثر جريانهاي كوتاه -3

 .بي احتياطي در حمل و نقل و استفاده از دستگاههاي الكتريكي  -4

 

 

 : اتصال كوتاه 

دراثر اتصالي اتفاقي بين دو نقطه از مدار در يك نقطه از مدار و زمين ايجاد مي گردد، زيرا مـدار                     

ن عادي بوجود مي آورد كه ايجاد سنگين كـردن بـارو در   اصلي كوتاه شده و جرياني باالتر از جريا 

چنانچه اين اتصال كامل صورت گيرد جرقه نخواهد زد، فقط بـار    . نتيجه توليد حرارت زياد مي نمايد     

ولي چنانچه اتصالي كامل نبوده و بين دو هادي فاصـله           . اضافي موجب حرارتي خطرناك مي گردد     

 .ست مواد قابل احتراق و عايقها را با آتش بكشاندباشد، جرقة پرحرارتي ميزند كه قادر ا

 

 : قوس الكتريكي 

قوس الكتريكي و نقاط داغ بيشتر در كليدها و پريزهاي برق مستعمل و يا اتصاالت سست و شكـستگي                  

سيمها است كه براثر قوس الكتريكي حرارت زيادي توليد مي گردد، نزديك بودن كابل برق به لولـه                  

 . ز نيز يكي از داليل ايجاد آن استهاي سوخت مايع و گا

 

 : بررسي علت حريقهاي ناشي از برق 

 : جهت بررسي حريقهاي ناشي از برق فاكتورهاي ذيل را در نظر مي گيريم 

 . الف ـ شروع حريق همواره با كند سوزي همراه است
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 .ب ـ بررسي سيستم مدار سيم كشي و آثار مذابها بر روي آنها

 .د ـ بررسي فيوزها

 

 

 : بررسي مدار سيم كشي 

در حريقهاي ناشي از اتصاالت برق ممكن است با دو نوع اتصالي در سيستم مدار سيم كـشي مواجـه                    

 اتصالي ثانويه ) اتصالي اوليه             ب) شويم ؛     الف 

ه ،  الزم به ذكر است كه اثر اتصالي سيمها و برخورد رشته سيمها، نُل و فاز قوس الكتريكي ايجاد شـد                   

 . تقويت فيوزهافرق مي كنده سيمها ذوب و بهم متصل مي گردند كه معموالً مقدار ذوب شدگي بسه ب

 

 : اتصال اوليه 

منظور اتصالي سيمها و ريزش مذابها يا روكش مشتعل شده آنها بر روي اجناس است اين اتصالي اوالً                  

نياً بررسي مواد قابل اشتعال اطراف      ثا. بايد در كانون حريق كه قبالً روش تشخيص آن گفته شده باشد           

مخصوصاً قسمت زير آن و فاصله آن نسبت به محل اتصالي بررسي شود زيرا در جاهائيكه ارتفاع محل 

اتصالي از مواد قابل اشتعال زياد است در اثر سقوط مذابها بر روي آنها، مذابه ها سرد شده و قادر به                     

ه در نقاط مختلف مدار آثار مذابها و اتصالي وجود دارد           شعله ور نمودن آنها نمي باشد ودر جاهائيك       

بايد در نظر داشت، اوالً اتصالي در كانون حريق بوده باشد؛ ثانياً دانستن اين نكته بسيار اهميت دارد                  

همچنين در حريقهاي ناشي    . كه همواره دورترين اتصالي نسبت به منبع تغذيه اولين اتصالي مي باشد           
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 محاسبه توان مصرفي ، مصرف كنندگان برقي در مدار با در نظر گـرفتن قطـر                 از اتصال اوليه برق،   

 .سيمها و توان فيوز بسيار اهميت دارد

 

 

 

 : اتصال ثانويه 

در موارديكه اتصالي سيم برق در مدار وجود دارد و ما علت حريق را چيز ديگري غير از برق تشخيص      

الي خارج از كانون حريق بوده است و نيز اثبات علت           بايد در نظر داشت كه ، اوالً محل اتص        . داده ايم 

 . و نيز مقدار مذابها بسيار ناچيز باشد. حريق چيزي غير از جريان برق بوده باشد

 

 :بررسي فيوزها

معموالً در حريقهاي برق فيوزهاي روي تابلوي اصلي از نوع پيچي تقويت شده مي باشند و آثار عمل                  

زياد با گداشتن آثار مذابة ناشي از سيمهاي مسي داخل آن و در پاره              نمودن فيوزها در فاصله زماني      

اي مواقع آثار ذوب شدن قسمت سطح فشنگي داخل كامالً مشهود مي باشـد و نيـز نـوع انتخـاب                     

نامناسب فيوز با توجه به قطر سيمها و بار گرفته شده از مدار مي تواند دليل علت حريق از ناحيه برق                     

 . بوده باشد

 

 : يا برق آسماني صاعقه 
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صاعقه از نقاط و محلهايي بلند را كه با آبهاب زيرزميني ارتباط داشته باشد ميزند و همچنين ممكـن                   

بيشتر اوقات بوي گوگرد    . است در يك يا چند محل تخليه گردد و يااز محلي به محل ديگر عبور نمايد               

بعالوه برق زدگي اغلب با صـداي       در آن محل قابل تشخيص است و        )  اكسيژن متراكم    o3( و يا اوزن    

بخصوص روي اشياء   . خش خشي توأم است، آثار برق زدگي روي اشياء مشخص و قابل تميز مي باشد              

، همچنين اشـياء آهنـي      .فلزي كه آنها را ذوب كرده و يا ذرات ذوب شده روي آنها بوجود مي آيد               

آنها براق گردد ، در صـورت   ممكن است مغناطيسي شده و يا آجرهاي روي ديوار خرده شده و روي              

سوء ظن بايد ميله هاي برق گير را امتحان نمود تا معلوم گردد برق با آنها اصابت نموده يا خيـر يـا                       

و نيز بـر روي دسـتگاههاي الكتريكـي         . آنقدر قدرت داشته كه توليد حرارت و حريق نمايد يا خير          

آثار ذوب شدگي و سوختگي سيمها و در زيون، يمخصوصاً دستگاههايي كه داراي آنتن هستند نظير تلو

اغلب موارد انفجار سيمها و در اغلب موارد انفجار المپ تصوير آنها مي تواند جهت بررسي علت مفيد                  

 . باشد

 

 : اشعه خورشيد 

اگر اشعه آفتاب در يك عدسي يا آئينه مقعر و يا هر عامل يا وسيله اي كه بتواند نقش عدسي را بازي                      

شبنم ، متمركز گردد و سپس روي مواد قابل اشتعال منعكس گـردد توليـد آتـش                 كند مانند قطرات    

سوزي خواهد نمود و اين آتش سوزيها معموالً در محيطهاي باز و در ساعتي از روز كه اشعه آفتـاب                    

. اين عدسيها ممكن است؛ ليوان ، انواع شيشه يا عينك باشـند           . بصورت عمودي بتابد ايجاد مي گردد     

يقها پيدا كردن كانون حريق ، بررسي مواد بجامانده از حريق و نيز ساعت وقوع نسبت                در اينگونه حر  
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به تابش اشعه آفتاب با توجه به زاويه تابش آن بمحل مي تواند كمك موثري جهـت تـشخيص علـت                     

 . باشد

 

 : جرقه هاي آتش 

 گردد در موارديكه    جرقه از آتش توليد مي گردد و از دودكشها و اتومبيلها نيز جرقه هايي توليد مي               

ادعا مي شود آتش ازجرقه اي توليد شده است بايد حتماً تناسبي بين شروع آتش سـوزي و پخـش                     

 . جرقه در محل وجود داشته باشد

مثالً اگر در خانه اي در اثر جرقة خارج شده از دودكش آن دچار آتش سوزي شده باشد حتماً بايـد                     

 جرقه هاي ناشي از جوشكاري و پرتاب گدازه هاي آنهـا   . د  مواد بكار رفته در سقف قابل اشتعال باشن       

 . مي تواند ايجاد آتش سوزي نمايد

در اينگونه موارد انجام عمليات برش يا جوشكاري در محل ، مكان دقيق انجام آن نسبت بـه كـانون                 

گانيك در صورتي اور  ( حريق، امكان پرتاب گدازه ها بر روي كانون و نيز مواد سوخته شده در كانون                

 باشند حريق ايجاد نكـرده      P.V.Cيا پارچه باشند ايجاد حريق نموده و در صورتي كه مواد از جنس              

مي تواند فاكتورهاي اصلي جهت بررسي علت از ناحيه جوشـكاري يـا بـرش               ) بلكه ذوب مي شوند     

و يا  همچنين جهت جوشكاري يا برش و يا آثار بجاگذاشته شده بر روي وسيله جوش داده شده                 . باشد

برش زده شده يا سنگ زده شده مي تواند جهت و چگونگي پرتاب مذابه و جرقه را نسبت به كـانون                     

 .مشخص سازد

همواره در حريقهاي ناشي از جوشكاري يا برش كاري حريق پس از مدت چند ساعت بعـد از                  : تذكر  

 . اين عمل به بصورت كند سوزي شروع و شعله ور مي شود
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 : حيوانات 

ظر داشت كه تمام حيوانات از آتش ترس دارند؛ بطوريكه از نزديك شدن به آن خودداري                بايد در ن  

مي كنند، باين ترتيب خيلي به ندرت اتفاق مي افتد كه سبب آتش سوزي شوند ولي بعـضي اوقـات                    

گ يا گربه در خانه ممكن است سبب واژگون شدن چراغهاي نفتي گردند و يا در اثر حركـت آنهـا                     س

در چند مورد ديده شده كه پرنده       . ي مواد شيميايي شكسته و باعث آتش سوزي گردد        شيشه هاي حاو  

در بعضي از   . تم لخت نشسته ودر نتيجه انتصالي برق توليد حريق نموده است          سها يا موشها روي دو سي     

موارد نيز با مشتعل ساختن آنها مثالً موش و رها كردن بداخل انبار غالت باعث آتش سوزي شده اند،                   

 تمام موارد كارشناس بايد محل را از نظر تردد حيوانات اهلي و نيز آثار و ردپاي آنهـا و امكـان                      در

 .ايجاد حريق توسط آنها را دقيقاً بررسي نمايد

 

 : خودبخود سوزي 

 دود ضخيم و گاز : عالمت مخصوص اينگونه حريقها عبارتند از

 : مواديكه مشتعل شده و باعث حريق ميگردند 

اد هستند كه اكسيژن هوا را گرفته و بر روي خود نگه مي دارند و ايـن موضـوع توليـد                     بعضي از مو  

فضوالت وقتي بـا روغـن غيـر        . حرارت نموده و بواسطه نبودن جريان هوا ماده را مشتعل مي سازد           

اشباع آلوده شوند، خودبخود سوخته و بشكل مخصوصي شبيه النه كبوتر در مـي آينـد كـه قابـل                    

گرد زغال سنگ ،    . بته اين فضوالت در موقع سوختن دود ضخيم و مخصوصي دارند          تشخيص هستند، ال  
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كه روي كاغـذ يـا      ) روغن نباتي   ( زغال ، آرد ، علف خشك ، گندم و ساير گياهان علفي و يا روغني                

 . پنبه ريخته شده باشند ممكن است خودبخود مشتعل شوند

 اشتعال معمولي آن ماده و در شرايطي خاص         بعضي از مواد نيز در درجه حرارت پائين تر از حرارت          

 درجه سانتي گراد مشتعل مي شود اما اگر اين          570مشتعل مي شوند مانند چوب كه دردرجه حرارت         

چوب در كنار ديواري كه بواسطه گرم شدن و يا در كنار اجاق بـراي خـشكيدن چـسبيده شـود در       

 . دوش مشتعل مي)  درجه سانتي گراد250(حرارت خيلي پايين تر 

در مورد علف خشك علت اشتعال مثل مواد ديگر نيست زيرا در اينجا درجه حرارت بستگي به عمـل                   

تخمير علف دارد كه فقط زماني صورت مي گيرد ، كه علف قبل از خشك شدن در يك جا انبار شـود                      

تندي از  در اينگونه مواقعه بدليل عمل فتوسنتز حرارت ابتدا در قسمت زيرين گياه شروع شده و بوي                 

علف استشمام مي شود و طبقات زيرين بĤرامي شروع به اشتعال مي كند و كم كم آتـش بـه بيـرون                      

 . سرايت مي كند

كارشناس بررسي ، در اينگونه حريقها ابتدا بايد مشخص كند علفها و سبزيجات چه مدت است چيـده                  

متصاعد مي شـود يـا خيـر،        شده اند و بطور خشك شده چيده شده اند و يا تر و بوي تخمير از آنها                  

آيـا  . همچنين بايد فاصله روز چيدن علفها و روز انبار كردن و روز آتش سوزي بدقت بررسي شـوند             

 همسايگان در آن روزعلف چيده و تحت شرايط يكسان در انبار ديگري ابنار كرده اند يا خير ؟ 

 80 الـي    70بار كردن و بعد از       روز بعد از ان    10 الي   8بطور كلي اشتعال خود بخود توده علف قبل از          

 . روز، بعد از انبار كردن غير ممكن است
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زغال سنگ نيز ممكن است خودبخود مشتعل گردد، مخصوصاً اگر آنرا الك نموده و مقدار زيـادي از                  

آن را در محل جمع كرده باشند، بطور كلي تودة زغال سنگ ريز در ارتفاع دو و يا سه متري ، تـودة                       

 .  متري خطر اشتعال دارد5 الي 4ر ارتفاع زغال سنگ درشت د

بعضي از مواد مانند زغال معمولي، روغن سگ ماهي ، رنگهاي روغني ، فرشهاي روغن زده ، ابريشم                  

بعضي از  . روغن زده و يا مواد قابل اشتعال آلوده به اين مواد ممكن است خودبخود مشتعل مي شوند                

چه كود آلي و چـه      (شك شده ، انواع علفهاي سبز، كودها        مواد مانند مغز نارگيل، تخم پنبه ، غالت خ        

، كاغذ هاي باطله ، پارچه هاي روغن زده ، آهـك آب نديـده ، پودرهـاي فلـزي،                    ) كود شيميايي 

 سولفيدهاي آهن در صـورتيكه در محلهـاي نمنـاك و گـرم انبـار شـوند ممكـن اسـت باعـث                       

 . خودبخودسوزي گردند

 روز بوقوع مي پيونـدد كـه        120 الي   90ود سوزي در حدود      در تلهاي بزرگ زغال سنگ خودبخ      -1

نسبت به نوع ريزي و درشتي تل انبار شده و درجه حرارت و رطوبت فوق مي كنـد، يعنـي درجـه                      

 روز متغيير مي سازد پـس در اينگونـه مواقـع؛            120 الي   90حرارت باال و رطوبت پائين زمان را از         

 .  باشد خطر بيشتر استميزان رطوبت مواد انبار شده هر چه بيشتر

 ابعاد و مقدار فشار وارده براثر ارتفاع تل و تراكم آن هر چه ارتفاع بيشتر ، فشار بيشتر و تـراكم                      -2

 . نيز بيشتر باشد، حرارت بيشتر شده و خطر آتش سوزي بيشتر مي شود

 . درجه حرارت محيط، هر چه بيشتر باشد امكان وقوع حريق بيشتر است -3

ر شده به خصوص از نظر كربن و اكسيژن ، در گياه تازه بريده شده و زغال سنگ                  تركيب مواد انبا   -4

متفاوت است ، هر چه ميزان كربن بيشتر باشد امكان مدت زمان آتشگيري خودبخود بيشتر است،                
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البته باال رفتن درجه حرارت در روغنها با ناخالص بودن آنها نسبت مستقيم دارد، مخصوصاً اسيد                

 . يبات فلزي بخصوص آهن ، استعداد زيادي در اين زمينه داردهاي چرب يا ترك

 

 : چگونگي بررسي حريقهاي جنگل ، كوهستان و محوطه هاي باز

بعد از بررسي الزم پيرامون كانون حريق و يافتن آن براي بررسي علت حريق بايد فاكتورهايي كـه                  

رارت محيط، ميزان رطوبت گياهان،     در ايجاد حريق در اينگونه مناطق مؤثر است ، از قبيل ؛ درجه ح             

 . تردد افراد و در منطقه ، دقيقاً بررسي مي شود

 الف ـ درجه حرارت محيط؛ 

درجه حرارت محيط با توجه به زمان وقوع حريق كمك مؤثري است، زيرا در صورتيكه حريق در شب                  

ورهاي گفتـه شـده ،      و يا در زمانيكه درجه حرارت محيط كم مي باشد بوقوع بپيوندد باتوجه به فاكت              

و اگر حريق در روز و ساعتي كه درجـه حـرارت            . علت حريق از ناحيه خود بخود سوزي منتفي است        

محيط باالست بوقوع بپيوندد با در نظر گرفتن فاكتورهاي ديگر و نيز رد علت حريق ازناحيـه هـاي                   

 يا آئينه مقعر يا قطعه      ديگر علت حريق را بررسي مي كنيم البته در پاره اي از موارد يك شيشه عينك               

بايد توجه داشت   . شيشه اي كه بتواند نقش عدسي را بازي كند، مي تواند علت حريق را توجيه نمايد               

 . كه پيدا شدن اين اشياء در كانون مؤثر است

 : ب ـ ميزان رطوبت گياهان 

لي مانند برفهاي   همواره بايد ميزان رطوبت گياهان را در اينگونه حريق ها در نظر داشت ، زيرا عوام               

باريده شده و مدت زمان خشكسالي محل ، ورزش بادهاي گرم ، نوع  گياهان در محل عامل مؤثر در                    

 . الزم به ذكر است هر چه رطوبت كمتر باشد، امكان وقوع حريق بيشتر است. اينگونه حريقها مي باشد
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 : د افراد در منطقه دج ـ تر

 از نظر تردد افراد دقيقاً بررسي كرد، زيرا بارها ديده شده كه             بايد در اينگونه حريقها كانون حريق را      

افرادي از جامعه جهت گذراندن اوقات فراغت خود به طبيعت روي آورده و جهـت پخـت و پـز و                     

اجاقهايي روشن مي كنند كه بدون اطفاء كامل آن محل را ترك كرده و ذرات آتـش باعـث آتـش                     

راختن ته سيگار روشن بر روي علفهاي خشك باعـث وقـوع            سوزي مي شوند و يا افراد سيگاري با اف        

 . حريق مي شوند

 

 :ته سيگار

در پاره اي آتش سوزيها علت حريق انداختن ته سيگار روشن مي باشد، البته بايد در نظرات داشـت                   

حريقهاي ايجاد شده توسط ته سيگار بايد محيط داراي شرايط مطلوبي باشد با اينكه در پـاره اي از                   

درجه سانتي گراد حرارت توليد نمايد، اما عمر كوتـاهي          900يك ته سيگار روشن مي تواند تا        موارد  

دارد و نمي تواند در فاصله زماني طوالني اين درجه حرارت دوام داشته باشد ، بنابراين حريقهـاي                  

ـ                  يگار روشـن   ناشي از ته سيگار براي اشتعال احتياج به زمان نسبتاً طوالني دارد، مثالً اگر فيتيله يا س

داخل نفت بيفتد آن را مشتعل نخواهد نمود زيرا نقطة اشتعال نفت و درجه حرارت الزم جهت توليـد                 

بخارات قابل اشتعال آن باال و عمر ته سيگار كوتاه است، اما بنزين در درجه حرارت، صفر هم با شعله                    

زمانيكه بنزين در گردش    يا جرقه مشتعل مي گردد، انداختن ته سيگار روشن در شرايطي خاص مانند              

باشد و با بدنه ظرف داراي بار الكتريكي شود يعني بدنه ظرف محتوي آن منفي و مايع بنزين داراي                   

الكتريسيته مثبت شود در اثر تخليه بار الكتريكي كه گاهي مي تواند پرتاب يك ته سيگار روشن در آن                   

 . بوده ، خطرناك باشد و آنرا مشتعل سازد
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ـ كه اگر به ته سيگار روشن روي مواد قابل اشتعال بيفتد ، حرارت آن به اطـراف پ                 با توجه به اين     ش خ

مي شود و نيز همينطور كه قبالً گفته شد عمر آن كوتاه است، فاكتورهاي زير را در رابطه با بررسـي                     

 علت حريق از ناحيه ته سيگار در نظر مي گيريم ؛ 

 : اشتعال طرز افتادن ته سيگار بر روي مواد قابل ) الف 

 بيشتر از زمـاني اسـت كـه در          بمراته  در صورتيكه ته سيگار روي سطح ماده بيفتد انتقال حرارت ب          

 .مجاور آن بيفتد

نقطة اشتعال ماده قابل اشتعال و نيز استعداد ماده از نظر ايجاد كند سوزي و نيز بايـد در نظـر                     ) ب  

 هاي چوپ و غيره مي توانند ايجـاد كنـد           داشت مواردي از قبيل پنبه ، پشم ، كاغذ، پارچه ، خورده           

 در اثر حرارت ناشي از ته سيگار روشن بهيچ وجـه مـشتعل              P.V.Cسوزي نمايند، اما موادي از قبيل       

 . نمي گردند

در نظر گرفتن نقطة اشتعال ماده نيز در رابطه با حرارت توليد شده توسط ته سيگار و مدت دوام                   ) ج  

ان باد، مدت زمان توليد شعله و آتش سوزي نيـز فاكتورهـاي             ريآن ، شرايط محيط از نظر ميزان ج       

 . مؤثري هستند، مخصوصاً شرايط فيزيكي محل از نظر امكان تردد افراد سيگاري

اما همواره بهترين روشي كه مورد نياز مي باشد؛ آزمايش نمونه مواد سوخته شده در اثر تـه سـيگار                    

 . است) يق زمان وقوع حر( روشن در شرايط يكسان بامحيط 

در مكانهاي بسته يا باز عالئم كند سوزي در حريقهاي ته سيگار روشن حتماً بايد وجودداشـته                 : تذكر  

 . باشد

 

 : علل حريقهاي وسايل نقليه 
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منظور از وسايل نقليه در اينجا اتوبوس ، كاميون ، اتومبيل شخصي و موتور سيكلت است كه سـوخت                   

ايجاد حرارت و آتش سوزي در وسايل نقليه به چند دسـته  . مي باشدآنها بنزين ، گازوئيل و گاز مايع       

 : اصلي تقسيم مي شوند

 ايجاد حرارت ناشي از الكتريسيته ؛ -1

 ايجاد حرارت ناشي از مواد شيميايي؛ -2

 ايجاد حرارت ناشي از تغييرات فيزيكي در ساختار وسايل نقليه ؛ -3

 :عمدي بودن -4

 نوع بار حمل شده توسط وسيله نقليه ؛ -5

 

 

 : جاد حرارت ناشي از الكتريسيته اي

همانطور كه مي دانيد برق اتومبيل توسط باطري و دينام تامين مي گردد و بوسيله سيم كشي به نقاط                   

 مختلف اتومبيل منتقل مي شود عوامل ايجاد حرارت و آتش سوزي مي تواند ناشي از ؛ 

 . اصطالح برق دزدي مي باشداتصاالت سيمهاي برق با بدنه اتومبيل يا قسمت باركش و ب) الف 

گرفتن بار بيش از حد از برق اتومبيل ، يعني استفاده از چند مصرف كننده كه توان مصرف آنهـا                    ) ب  

 . بيش از ظرفيت سيمها و برق اتومبيل باشد

 .شل بودن بستها و فيشها در اثر حركت يا شل بودن) ج

 .  ضبط صوت و راديو و چراغهاوجود اتصالي در مصرف كننده هاي داخل اتومبيل مانند) د
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 ايجاد جرقه در اثر اتصالهاي كوتاه در نقاطي از اتومبيل كه بخارات مواد قابـل اشـتعال تجمـع                   ) ه  

 . كرده اند ، مانند فضاهاي داخل موتور و در مواقعي نگهداري بنزين در صندوق عقب اتومبيل 

هايي نظير؛ فرسودگي يا عدم فرسودگي      البته براي بررسي علت حريق در اين موارد مي توان فاكتور          

سيم كشي داخل اتومبيل ، شل بودن بستها مانند ضبط صوت در اثر حركت اتومبيـل ، زمـان توقـف                     

ابه هاي ناشي از اتـصاالت بـرق و         ذاتومبيل در محل مزبور، پيدا كردن كانون حريق و وجود آثار م           

 . اشتسابقه اتصالي برق در سيم كشي داخل اتومبيل را در نظر د

 

 : ايجاد حرارت ناشي از مواد شيميايي 

كـه  . سوخت وسايل نقليه موتوري همانطور كه قبالً گفته شد عموماً، بنزين ، گازوئيل و گاز مايع است                  

يكـي از   . همگي آنها قابل اشتعال بوده و تحت شرايط گوناگون مي توانند موجب بروز حريق گردند              

ن از قسمت كار براتور بر روي سيلندر و ديگر قسمتهاي موتور            عوامل اساسي در اين موارد ريزش بنزي      

كه در اين مورد آثار سوختگي و گداختگي ناشي از سـوختن بنـزين بـر روي                 ) فلوت كردن   ( است  

 . سيلندر و قسمت زيرين كاربراتور مي تواند فاكتور موثري باشد

نگهداري بنزين در داخل ظروف در صندوق عقب اتومبيل و ريزش آنها در كف صندوق و ايجاد جرقه                  

در اتومبيلهاي در حال حركت عامل ديگري است كه پيدا كردن كانون حريق در صندوق عقـب آثـار                   

گداختگي بنزين در قسمت كف صندوق عقب و احتمال بقاياي ذوب شده ظرف پالسـتيكي حامـل آن    

 .  داليل مهمي در رابطه با اين علت باشدمي تواند

و يادر آمدن شيلنگ بنزين از قسمت كاربراتور و ريزش بنزين بر روي سيلندر مي تواند علت وقـوع                   

حريق باشد، در حال حركت بودن اتومبيل ، خاموش شدن ناگهـاني آن ، گـداختگي روي سـيلندر                   
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 ؛ كانون حريق ، مدت زمان روشـن نگـه           بطور كلي فاكتورهايي از قبيل    . فاكتورهاي اين علت است   

داشتن اتومبيل ، وجود ظرف بنزين اضافي در صندوق عقب، حضور يا عدم حضور راننـده در محـل،          

محل توقف ، مدت زمان توقف در محل ، ساعت وقوع حريق ، گداختگي ناشي از بنـزين در قـسمت                     

 .  موثر باشدكانون حريق مي تواند در رابطه با رسيدن به علت حريق از عوامل

 

 : ايجاد حرارت ناشي از بوجود آمدن تغييرات فيزيكي در ساختار وسيله نقليه 

در پاره اي از موارد تصادفات و ايجاد جرقه و فشارهاي ناشي از آنها مي تواند سبب وقوع حريق در                    

 و  اتومبيل گردد، هرگونه ضربه اي به قسمت عقب و موتور اتومبيل مي توانـد باعـث خـروج بنـزين                   

سوخت ويا در اتومبيلهاي گاز سوز نشت گاز و ايجاد جرقه در اثر ضربه و آتش سوزي در اتومبيل شود                    

و نيز در رفتن چرخها در هنگام حركت و ضربات و فشارهاي ناشي از آن به منابع سوخت اتومبيلهـا و                     

 .يا واژگون شدن اتومبيل باعث ايجاد حريق و آتش سوزي مي گردد

 : عمدي بودن 

پاره اي از مواقع اتومبيل را عمالً بوسيله مايعات قابل اشتعال به آتش مي كشند، پيدا كرده كانون                  در  

حريق در قسمت بدنه اتومبيل و ديگر عواملي كه در حريقهاي عمدي گفته شد مي تواند در پيدا كردن          

 . علت حريق مؤثر باشد

 

 : آتش سوزي در قسمت بار وسيلة نقليه 
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در قسمت بار و باتوجه به نوع مواد بار زده شده و عوامل و فاكتورهاي گفته شده                 يافتن كانون حريق    

در حريقهاي مختلف مانند؛ خودبخود سوزي ، ته سيگار، عمدي يا حريقهاي مواد شيميايي مي توانـد                 

 . عامل مؤثر در كشف علت باشد

 : بعضي مواقع فيوز عمل نمي كند كه بداليل ذيل است ـ 1تذكر 

 . حل اتصالي تا منبع تغذيه زياد باشدـ فاصله م1

 . ـ خراب بودن كليد مينياتوري يا فيوز اتوماتيك 2

 . ـ تقويت كردن فيوزها3

 : ـ علل ايجاد اتصالي 2تذكر 

 ـ بار بيش از حد در مدار 1

 ـ شل بودن محل اتصال 2

 ـ بهم خوردن سيم فاز و نول 3

 ـ لخت بودن سيم فاز و چسبيدن آن به فلزات 4

 .اتصال در وسيله برقي ـ 5

 : انفجارات 

انفجار نتيجه آزاد شدن يكباره انرژي با سرعت زياد مي باشد و فـرق آن در زمـان                  : تعريف انفجار   

 . آزاد سازي انرژي است نه مقدار آن

 

 : انواع انفجارات 

 انفجارات را جهت سهولت در بررسي آنها به چهار دسته اساسي تقسيم مي نمائيم ؛ 
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 نفجارات مواد منفجره و دستگاههاي انفجاري ؛ ا) الف 

 انفجارات هسته اي ؛ ) ب 

 . انفجارات محيطي ناشي از گازهاي قابل انفجار، بخارات مايعات سريع االشتعال ) ج 

 )تركيدن سيلندر يا منابع تحت فشار. ( انفجارات فيزيكي ناشي از فشار) د

و آتش سوزي   ) موج انفجار   ( ، تخريب   ) صوت  ( صدا  دو فاكتور اصلي در زمان وقوع انفجار؛        : تذكر  

 . است كه بررسي و تعقيب آنها كمك مؤثري در رابطه با نوع انفجار و كانون انفجار مي باشد

 

 : انفجارات مواد منفجره و دستگاههاي انفجاري 

اري و  بـا آوار بـرد    ) بجز بمبهاي صوتي    ( در اين انفجارات كه با صداي مهيب و تخريب همراه است            

انتقال مواد و دستگاهها و بقاياي مواد سوخته شده در محيط زير آوار و نيز آثار ناشـي از تركـشهاي        

دستگاههاي انفجاري بر روي اجناس و ديوارها در البراتوار مشخص مي شود و بيشترين ضربه و تخليه                 

نفجار چاله هايي ايجاد    و همواره د ركانون ا    . موج انفجار در قسمتهاي بااليي و فوقاني ديوارها است        

 .مي گردد

 : انفجارات هسته اي 

. اينگونه انفجارات ناشي از شكافهاي هسته اي در اثر برخورد نوترونهاي كم سرعت صورت مي گيـرد                

مراحل تخريبي آنها طي چند مرحله گوناگون از قبيل ؛ موج انفجار ، ايجـاد حرارتهـاي جهنمـي ،                    

 . مي گيردريزشهاي اوليه و ثانويه اتمي صورت 

 

 : عالئم كشفت انفجارات هسته اي 
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 . كليه اجناس و مواد قابل اشتعال خاكستر شده و فلزات ذوب مي شوند )1

 .  تخريب ساختمانها در سطح گسترده  )2

 . تشعشعات مواد راديواكتيويته در سطح گسترده  )3

 .شكل انفجار بصورت قارچي است  )4

 

 : ارات مايعات قابل اشتعال انفجارات محيطي و شيميايي ناشي از گازها و بخ

گازها وبخارات مايعات قابل اشتعال در فضا يا هوا مخلوط شده و تشكيل يك مخلوط قابل انفجـار را                   

تخريب و ايجاد آتـش سـوزي و سـوختن          .مي دهند كه داراي يك حد مينيمم و ماكزيمم مي باشد            

 مي تواند عالئم مشخصه ايـن       جداره و درزهاي ديوارها و وسايل وايجاد موج انفجار و صداي مهيب           

 .نوع انفجارات باشد 

جهت بررسي نوع انفجار ،سوختگي روي وسايل ،درزها ،ديوارها ونيز ميزان سوختگي در قسمت هاي               

مثال اگر انفجار همـراه     .مختلف ديوارها با توجه به جرم حجمي گاز مي تواند كمك مؤثر داشته باشد               

 ديوارها و وسايل باشد مي تواند ناشي از گاز يـا بخـارات   آتش سوزي و سوختن جداره ها و منافذ و  

مايعات سريع االشتعال باشد و نيز اگر ميزان سوختگي در قسمت داخل جداره هاي ديوارها دو قسمت 

پايين بيشتر از قسمت باالي آن باشد مي تواند ناشي از گازها و بخارات مايعات سريع االشتعال با جرم 

 برابـر سـنگين تـر از        6/5ي هوا باشد ،مانند جرم حجمي گاز مايع كـه           حجمي بيشتر از جرم حجم    

حال اگر آثار سوختگي در قسمت كف زمين ويا احتماال حركـت مايعـات قابـل                .هواست ،ويا بنزين    

اشتعال و آثار سوختگي آنها بر روي كف زمين وجود داشته باشد مي تواند بنزين يـا مـايع سـريع                     

 .االشتعال باشد 
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نفجار و سوختگي در درزهاي ديوارها در قسمت فوقاني محل مي توانـد ناشـي از گـاز                  ونيز آثار ا  

 .طبيعي باشد كه جرم حجمي آن تقريبا نصف جرم حجمي هوا است 

بررسي درصد اختالط گاز در صورت امكان مي تواند در رابطه با علت انفجار كمك مؤثر مـي باشـد        

دي و غيرطوفاني بصورت مقطعي از يك گره مي باشد          ،البته شكل انفجار گاز روي زمين در شرايط عا        

كه شعاع قاعده آن همواره بيشتر از ارتفاع آن ،وحجم شعاع تخريب حدود پنجاه برابر حجم گازهاي                 

مخصوصا در محوطه هاي باز مي شود اين حجم تخريب را محاسبه نمود ،مثال اگر               .رها شده مي باشد     

 نيم مترمكعب فضا اشغال مي نمايد و اين نيم مترمكعـب در     يك كيلوگرم گاز مايع در فضايي رها شود       

 مترمكعـب اطـراف     5/25هنگام انفجار با بيست وپنج مترمكعب هوا مخلوط مي شود و فضاي معادل              

 .خود را تخريب مي نمايد 

باتوجه باينكه در انفجارات بيشترين تخريب در كانون انفجار خواهد بود ،البته بجز در موارد               :توضيح  

همواره بايد  . ثنايي با توجه به شرايط فيزيكي محل براحتي مي توان كانون انفجار را تشخيص داد              است

در نظرداشت كه ميزان تخريب و تخليه موج انفجار طي دو مرحله ،رانش و مكش مولكولهـاي هـوا                   

 .صورت مي گيرد و همواره ميزان تخليه آن در سطح افق بيشتر از سطح عمود است 

 

 

 

    فرمول شيميايي   درصد پايين حد انفجار    درصد باالي حد انفجار   نقطه خودبخودسوزي نام      

                                      C 8H 13                            4/1                                          6تينـر               =بنـزين 

285  
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                                     CH 2OH                           7/6                                         36الكـل متيليـك             

385  

                                     C 2H5OH                          3/3                                          19الكـل اتيليـك             

365  

                                     C  6H6                             3/1                                         9/7               بنـزن        

560  

                                     C  2H2                             5/2                                         80              اسـتيلن       

______ 

                                      H                                  4                                            75       هيـدروژن               

400  

                                     NH 4                                16                                           27            آمونيـاك       

 ــــــــ

                                      C 2H5OC2H5                       8/1                                         5/36اتـر                     

540 

 CH 4                             5                                      15                                  515              متان   

                                       C 2H 6                                  3                                           4/12       اتان              

450 

                                        C 3 H 8                                2/1                         5/9        پروپان          

450  

                                         C  4H 10                              9/1                                         4/8بوتـان                     

340  
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                                       C 5 H 12                              4/1                                         8/7پنتان                    

 ــــــــ         

ـ                            C 12H 26       نفت سـفيد         ـ                                    ــــــــ                                      ــــــــــ

260  

                                     SH 2                                   4                                             44هيــــــدروژن ســــــولفوره       

 ـــــــــ

                                     CH 3 COCH 3                          5/2                                            13اســـــــتون           

932 

 

 :تشخيص محل نشت گاز و عامل ايجاد جرقه 

از ممكن است در كانون انفجار باشد ،بلكـه در بيـشتر مواقـع              بايد توجه داشت همواره محل نشت گ      

شرايط فيزيكي محيط ، خصوصيات گاز،جرم حجمي آن ونيزمـسير انفجـار عامـل تعيـين كننـده                  

درمورد گازهاي سنگين تر از هوا ،اخـتالف سـطح در      .دربررسي تشخيص محل نشت گاز خواهد بود        

درمنازل يا در اماكني كه از سيستم لوله كـشي          .محيط جهت جريان هوا مي تواند كمك مؤثري باشد          

گاز مايع يا گازشهري استفاده مي نمايد ،كنترل نشتي گاز بوسيله مايع صابون وبررسي وسايل گازسوز                

ونيز فاكتورهايي كه در باال توضيح داده شده درجهت تشخيص محل نشت گاز كمك مؤثري مي باشد                 

ردش صفحه كنترل كنتور در صورت بسته بودن شـيرهاي          قطع جريان گاز از كنتور اصلي وتوجه به گ        

همواره بايد در كانون انفجار محل نشت       .گاز داخل منزل وامكان پاسخگوي نشر يا عدم نشر گاز است            

مشخص گردد زيرا با توجه به ميزان تخريب قسمت هاي مختلف و شرايط فيزيكي محـل مـي تـوان                    

 .براقي محل نشت را مشخص نمود



 42

 

 :رقه عامل ايجاد ج

دربعضي از موارد زدن كليد برق ،روشن كـردن         )فتيله اي   –الكتريكي  (در مواد منفجره ،چاشني ها    

مي تواند عامل ايجاد جرقه     ) الكتريسيته ساكن (كبريت يا سيگار ،ايجادجرقه دراثرتخليه بارالكتريكي       

 .باشد

 وسايل برقي نيـز مـي       البته عوامل ديگري ازقبيل كنداكتور در يخچال ياايجادجرقه دراثركاركردن        

تواند عامل ايجادجرقه باشد، براي مشخص كردن عامل ايجاد جرقـه بايـد كليدكليـدها وياجعبـه                 

كنداكتور يخچال باز شده ونشانه اينكه دركدام قسمت جرقه ها ،انفجار توليدشده سوختگي جزئـي               

 :باتوجه به مطالب گفته شده .يادودزدگي درقسمت سيمهااست

 .انفجار صورت گرفته يانه تشخيص اينكه آيا)1

 .نوع انفجار ودرصورت امكان قدرت انفجار )2

 .عامل انفجار )3

 .محل نشت گاز درانفجارات محيطي )4

 .عامل ايجادجرقه يا چاشني ،چاشني را بايد دقيقا بررسي كرد)5

ـ            ساط ناگفته نماندكه انفجارات كپسولهاوسيلندرها وبطوركلي منابع حاوي گازومايعات كـه دراثرانب

حجمي گاز يامايع داخل آنهاصورت مي گيرد، آواربرداري وبررسي وكشف منبـع وسـيلندرتخريب              

 .شدهعلت رامشخص مي نمايد

 

 :بررسي جسدسوخته شده درحريقها
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 :وقتي شخصي در سوخته وفوت نمايد،از چهارنظرجسدرامورد بررسي قرارمي دهيم 

كشته شده وبراي ازبـين بـردن مـدارك         شخص سوخته شده قبل از وقوع حريق فوت كرده يا           ) الف

 .وبقاياي جرم اقدام بسوزاند جسدومحل نموده اند

بل از وقوع حريق توسط دارويا ضربه بيهوش شده و سپس براي از بين بردن               قشخص سوخته شده    )ب

 .مدارك و شواهد ،سوزانده شده وفوت نموده است 

 .رفته وسوخته وفوت نموده استشخص سوخته شده درجريان وقوع حريق درمحاصره آتش قرارگ)ج

 .شخص سوخته شده خود اقدام به خودسوزي كرده است)د

 :مشخصات مورد الف

كنواخت درقسمتهاي مختلف بدن متوفي ،مخصوصا قسمتهايي كه در تماس با زمين            يعدم سوختگي   )1

ي ديگر  بوده است كه بدليل عدم رسيدن اكسيژن به آن قسمتها ميزان سوختگي بسيار كمتر از قسمتها               

 .است 

 .م سوختن گاعدم آثار حركت ورفلكس بدن در هن)2

 .نبودن آثار دودزدگي درقسمتهاي داخل بيني وحلق وريه ها )3

 .آثار سوختگي مايعات قابل اشتعال برروي لباس واطراف متوفي )4

 .آثار ورود قهري به محل حريق ونيز آثار حريقهاي عمدي ومورد سوءظن )5

 .اظهارات شهود )6

 

 :مشخصات يا آثار مورد ب

 .آثار دودزدگي درقسمت بيني ،حلق ،ريه متوفي  )1
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ودر پاره اي مواقعه ،پاها بداخل شـكم        ) گاردينگ دستها (رفلكس جزئي بدن در پاره اي موارد         )2

 .جمع مي شوند كه در اين مورد مقعد شكافته و مدفو از آن خارج مي شود 

 .لف بدن حركت جزئي وعدم سوختگي يكنواخت قسمتهاي مخت )3

 .آثار ضرب وشتم برروي سر وگردن وقسمتهاي ديگر بدن ويا بررسي محتوي معده متوفي  )4

 .آثار سوختگي مايعات قابل اشتعال  )5

 .ورودهاي قهري وديگر عالئم حريقهاي عمدي وموارد سوء ظن : آثارحريقهاي عمدي ،مانند )6

في در هنگام سوخته شـدن  آثار تركهاي افقي روي پوست بدن درقسمت سينه كه نشانه تنفس متو           )7

وخشك شدن پوست است واين نشانه در صورتي است كه اوال متوفي فاقد لباس بوده ويا جـنس                  

 .لباس او نخي باشد وثانيا ميزان سوختگي در قسمت سينه در حد خشك شدن پوست بوده باشد 

 

 :مشخصات يا آثار مورد ج

 . ميزان بار اشتعال قسمتهاي مختلف سوختگي يكنواخت كليه قسمتهاي بدن متوفي با توجه به)1

 .دودزدگي و سوختگي در قسمتهاي داخل بيني ،حلق وريه متوفي )2

 قسمت 3بند(آثار تركهاي افقي برروي بدن متوفي درصورتيكه فاكتورهاي گفته شده درمورد قبلي )3

 .را دارا باشد )ب 

لف لباس متوفي در نقـاط      آثار حركت وآتش سوزيهاي كوچك وبقاياي سوخته شده قسمتهاي مخت         )4

 .مختلف محل حريق 

رفلكس متوفي باحركت دستها بصورت گاردينگ ويا حركت ارادي در پاره اي مواقع پاها بـداخل                )5

 ودر سوختگي هاي ) در سوختگيهاي زياد (شكم جمع شده ومقعد شكافته شده ومدفو خارج مي گردد
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 .ابجاد خونريزي مي گردد كم از قسمتهاي پشت و مقعد دراثر بريدگيهاي مويرگها 

 

 :مشخصات و آثار مورد د 

 :عالوه بر كليه موارد بند سوم 

 .انگيزه متوفي ونيز سابقه بيماري رواني و بيماريهاي عصبي )1

 .چپ دست يا راست دست بودن متوفي و ميزان سوختگي قسمتهاي مختلف بدن )2

 .سوختگي در قسمت پشت گردن و ميزان سوختگي سر و گردن )3

بررسي فاكتورهايي از قبيل عدم آثار ضرب وشتم برروي بدن متوفي ،دست رسي آزادانه متـوفي           )4

، منبع آتشزنه وبقاياي بجامانده از آن ،تحقيقات        ) نفت ،بنزين   (به مواد سوزانده شده توسط خودش       

 .جانبي واظهارات شهود 

 

 :روانشناسي

رواني دررابطه با برخورد كارشناس با افراد       داشتن اطالعات درمورد روانشناسي وشناخت بيماريهاي       

زيرا دررابطه با اظهارات شهود و شناختن       .و شهود در صحنه هاي آتش سوزي كمك مؤثري مي باشد            

داليل ارتكاب ايجاد حريق توسط افراد مظنون و انتخاب صحيح روش بازجويي در اشخاص مختلـف                

كارشناس بررسي باتجربه وزيركي و صبر      يك  . بواسطه ،سن ،نژاد ،مذهب وجنس امري ضروري است         

و حوصله ودر پاره اي مواقع مهرباني مي تواند به حقايقي ارزشمند دررابطه با كشف علـت حريـق                   

دست يابد ،دقت در طرز گفتار وحركت افراد و نسبت آنها با يكديگر در رابطه با شناخت افراد از نظر                    

هود از نظر رواني ،بيماريهاي ساديـسم ،نـاقص         روحيه آنها مؤثر مي باشد ،بررسي سوابق پزشكي ش        
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اظهـارات  .العقلي ،سابقه دروغگويي ،تقلب كاري وتند مزاجي را بايد در بازجوييها درنظر داشـت               

اينگونه شهود در بعضي مواقع مي تواند بي اعتبار بوده و باعث منحرف نمـودن كارشـناس بررسـي            

 .گردد 

 

 

 

 

  :شهود وطرز صحيح بازجويي

دررابطه با حريق از آنها بازجويي مي شود يا درمحل حريق حضور داشـته انـد ويـا در                   شهودي كه   

رابطه با حريق جهت بررسي آن از آنها بازجويي مي شود همانطور كه قبال گفته شـد ،بـازجويي از                    

 .شهود بايد متناسب با روحيه و موقعيت آنها در نظر گرفته شود 

ا بعلت عدم آگاهي مطلبي را پنهان و يـا اطالعـات غلـط و               بعضي از شهود بنا به مالحظاتي عمدا ،ي       

 .گمراه كننده اي مي دهند 

كم هوشي و بي سوادي و بيماري مي تواند عاملي باشد كه شاهد با وجود ميل زيادي كه بـه اظهـار                      

از اشخاص خجـول وعـصباني اطالعـات را         . حقيقت دارد باز هم اطالعات غلطي به كارشناس بدهد        

ه كلمه گرفت ولي شهادت اين قبيل اشخاص چندان قابل اعتماد نيـست بـازجويي از                بايستي كلمه ب  

شهود اگر ممكن باشد ، بهتر است در محيط و منزل خودشان انجام و سئوال و جوابهـا بقـدر امكـان                      

صورت رسمي نداشته باشد ،اگر در بازجويي نگذاريم شاهد مطلب خود را آنطور كه خود مي خواهد                 

است از اظهار شهادت خودداري كند و يامطلبي را بزرگ جلوه دهد و يا به سـئواالت                 بيان كند ممكن    
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افراد غير قابل اعتماد ودروغگو را بايد اجازه داد هر چه مي خواهند بگويند و               . بدرستي پاسخ ندهد  

حرف بزنند و خودشرح و تفسير بدهند و ماجرا را بزرگ جلوه دهند ،اما اينگونه افراد دروغگو نمـي                   

انند مطالب را به يكديگر ارتباط دهند و باالخره در گفته هايشان ضد ونقيضهايي پيـدا مـي شـود                تو

 .وخود مجبور به گفتن حقيقت مي شود 

اشخاص مسن گاهي درضبط جزئيات وديده هاي خود قدرت خوبي دارنـد ،مخـصوصا اگـر اتفـاق                  

ه اي بايد نسبت به گفته هاي شنيده        امادر هرصورت هميشه تا انداز    . پيرامون آنها بوقوع پيوسته باشد      

بطوركلي كارشناس بررسي ،ابتدا بايد اجازه دهد شهود چيزهاييكـه شـنيده و             .شده سوءظن داشت    

وبعد از شنيدن اظهارات    ) البته بهتر است از شهود بطور جداگانه بازجويي شود          (ديده است بيان كند   

د ،درمورد نحوه طرح سئواالت بايد به گونـه  تمامي شهود ،سئواالت را بطور دقيق وزيركانه طرح نماي 

اي باشد كه در شاهد احساس ترس و وحشت ننمايد ويا بعد از شنيدن سئوال توسط شاهد در ذهن او                    

ناراحتي در رابطه با گرفتارشدن ايجاد ننمايد ،سئواالت بايد روشن و بـدون ابهـام مـي باشـد ،از                    

 بصورت فرمولي مي كند واو را بسمت يـك جـواب            سئواالت القايي كه شاهد راوادار به جواب دادن       

 .معلوم مي كشد بايد خودداري شود 

در حين سئوال نمودن و شنيدن جواب شهود بايد به عالئمي در ظاهر قيافه اشخاص از قبيـل سـرخ                    

شدن صورت ، تغيير صدا ،تغيير حالت مردمك چشم ، عرق نمودن ، تغيير در طن صدا و ساير عوارض                    

في داشت تا در گفتن حقيقت و دروغ توسط شاهدان و نيز تأثير سئواالت متفـاوت در                 طبيعي توجه كا  

آنهابررسي كافي انجام شود ،اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بهترين زمان براي گرفتن شهادت                 

از شهود زماني است كه اطالعات كارشناس بررسي علت با بررسي صحنه حريق تقريبا كامل شده باشد              

 .ز همواره بايد يافته هاي كارشناس با اظهارات شهود منطبق باشد و ني
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 .بازجويي در دو مرحله انجام مي شود ،يكي قبل از بررسي و ديگري بعد از بررسي حادثه : تذكر 

 

 :عكاسي و عكس برداري از صحنه حريق 

شـد همچنـين   انتخاب عدسي از نظر عكس برداري اهميت زيادي دارد ،عدسي نبايد پيچيده و كچ با              

 براي عكسبرداري مناسب است 90 الي 80رنگها در عدسي نبايد پراكنده و بي نظم ديده شوند ،زاويه     

 كمتر باشد دوربين را بايد در فاصله خيلي دوري قرار داد ، در فاصله اي                90و در مواقعه اي كه زاويه       

سي هاي مخصوص با زاويه     نزديك كه قصد داريم از محوطه بزرگي عكسبرداري كنيم بهتر است از عد            

بعضي اوقات الزم مي شود كه روي عكس ،بعضي جزئيـات از قبيـل كـانون           .گشادتر استفاده نماييم    

حريق و غيره مشخص شود و يا لكه هاي مايعات قابل اشتعال برروي زمين يا فرش را نشان داد در اين 

متي روي نقطه مذبور را مشخص      چ ،دست يا عال   گمواقع براي انجام اين منظور قبل از عكسبرداري ،با        

هدف از عكاسي در صحنه حريق ، ثبت تصوير حقيقي و كامل با تمام نقـاط مهـم آن درروي                    . نماييم  

 .عكس است 

هـاي گـسترش آن و يـا         عكسهاي گرفته شده مي تواند مثال براي نشان دادن كانون حريق يا جهت            

 حريق جهت اثبات علت ،كانون انفجار يـا  ورودهاي قهري از دريا پنجره ها ،مدارك موجود در صحنه     

درهر صورت ،هر عكسي بايد گويـاي       . محل نشت گاز و يا طريقه سوخته شدن اجناس و متوفي باشد             

عكسها بايد روشن و تا حدي از تكنيكهاي عكاسـي در           . مطلبي در رابطه با يررسي صحنه حريق باشد         

ها ،ماجراي آتش سوزي وچگونگي وقوع ،علت و        آنها استفاده شده باشد ، اين قبيل عكسها در دادگاه         

گسترش آنرا روشن مي نمايد وحتي در پاره اي مواقع عكسها را مي توان طوري گرفت و پشت سرهم                   

 .هاي گسترش را بطور وضوح نشان دهد رديف كرد كه جريان آتش سوزي و منظور ازعكس وجهت
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 :ترسيم نقشه وكروكي محل حريق 

وكي جهت استفاده در اثبات علت حريق نقش مهمي دارد و مي توان آنرا به               نقشه برداري و ترسيم كر    

 :سه نوع تقسيم كرد 

اين نقشه عبارت است از مثال اتاقي كه در آن حريق بوقوع پيوسته و ترسـيم                : نقشه جزئيات حريق    )1

 .جزئيات و اجناس داخل آن 

 نقشه خانه و حياط و ديگر قسمتها و         نقشه خانه با محلي كه حريق در آنجا بوقوع پيوسته است ،مثال           )2

طبقات آن و يا نقشه كارخانه يا كارگاه يا ترسيم ديگر قسمتهاي آن كه حريق در آنجا بوقوع پيوسـته                    

 .است 

نقشه و ترسيم كروكي محل ، اين نقشه شامل محل وقوع حريق و اطراف آن از قبيل سـاختمانها و                    )3

آن قرار دارند و بدين طريق مي توان نحـوه گـسترش            خيابان و ديگر اماكني است كه در مجاورت         

 .آتش سوزي را از يك ساختمان به ساختمان ديگر را نشان داد

در هر صورت استفاده از هر نوع نقشه وكروكي بسته به نوع حريق و ميزان گسترش آن ويا مطالـب                    

براي نقـشه هـا     مندرج در گزارش و اثبات علت حريق انتخاب مي شود ونيز بكاربردن مقياس صحيح               

 .اهميت بسزايي دارد 
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 بسمه تعالي

 از دوقسمت ،هسته و پوسته :اتم از چند قسمت تشكيل شده است 

 .پيوند دو يا چند اتم يك مولكول را تشكيل مي دهند  :تعريف مولكول

 .در اثر بهم پيوستن مولكولها ماده تشكيل مي شود :تعريف ماده 

 غير فلزات -2فلزات      -1به دو دسته ، :ر به چند دسته تقسيم مي شوند عناص

 .رساناي برق ،شفاف و براق ،چكش خوار ،خاصيت الكترون دهي :خواص فلزات 

 .نارسانا ،حالت چكش خواري ندارند ،خاصيت الكترون گيري دارند :خواص غير فلزات 

.                                         نمايش مي دهند z اتمي گويند و آنرا با حرف تعداد پروتونهاي هر عنصر را عدد:تعريف عدد اتمي 

 z=تعداد پروتونها 

 نمايش Aمجموع پروتونها و نوترونها را عدد جرمي مي گويند كه آنرا با حرف :تعريف عدد جرمي 

 .مي دهند 

 A=P+Zعدد جرمي                                                  = تعداد پروتونها + ها تعداد نوترون

                      N=A-Zتعداد نوترونها                                   =  عدد جرمي –عدد اتمي 

    N=23-11=12                سديم                                                              :مثال 

                                 e=pتعداد پروتونها                                =        تعداد الكترونها 

 جرم اتمي = عدد جرمي .                       جرم اتمي برابر است با عدد جرمي :    جرم اتمي 

اتمي ،اتمهاي تشكيل دهنده يك مولكول را جرم مولكولي جرم مولكولي چيست ؟ مجموع جرم 

 .گويند

                            H2Oجرم ملكولي       ) = H2O     18=16)+2*1مولكول : مثال 
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  .هرگاز به هوا را چگالي آن گاز گويند  نسبت جرم مولكولي) :d(تعريف چگالي 

 فرمول شيميايي چيست ؟

مثال فرمول شيميايي آب . ه نشانه هاي شيميايي را فرمول شيميايي گويند نمايش تركيب ماده بوسيل

H2O است . 

 :تعريف ابرالكتروني يااوربيتال

محل يا فضايي از اتم كه بيشترين احتمال حضور الكترون در آن وجود دارد، ابر الكتروني ناميده مي 

 . شود

 . در هر اوربيتال تنها دو الكترون جا مي گيرد: تذكر 

 2n= تعداد الكترونها در هر اليه اصلي  

 

 :اليه هاي فرعي :                                        اليه هاي اصلي

 

 :  تعريف گروه 

 . عناصري كه تعداد تك الكترون اليه آخر آنها مساوي است در يك گروه قرار مي گيرند

 :تعريف دوره 

 . ر است در يك دوره قرار مي گيرندعناصري كه تعداد اليه هاي اصلي آنها براب

  در كدام گروه و كدام دوره قرار دارد؟          (Li)ليتيم : مثال 

Li                1s 2     ,    2s 2 و دوره 1گروه                                                       1  

 

= 2اليه اول      
2)1 (2 

اليه دوم      
8=2)2 (2 

اليه سوم      
183)2(2

S                
 اليه اول

S , P       اليه      
 دوم 

S , P ,d  اليه      
سوم
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 : تعريف آرايش الكتروني عناصر 

 . ها در اليه ها را آرايش الكتروني آنها مي گويندطريقه قرار گرفتن الكترون

 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 

6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

 : تعريف عناصر واسطه 

 .  آنها در حال پر شدن است عناصر واسطه ناميده مي شوندdكلية عناصري كه خانه 

 :تعريف ظرفيت عناصر 

 . لكترون اليه آخر هر عنصر را ظرفيت آن عنصر گويندتعداد تك ا

 : تعريف انرژي يونش 

 .رين الكترون هر عنصر را انرژي يونش گويند تتسمقدار انرژي الزم براي جدا كردن س

 دوره                                                     

               

            گروه            

 

 

 

ـ انرژي يونش افزايش مي 1
 .يابد

ـ فعاليت شيميايي آاهش 2
 . مي يابد

ـ شعاع امتي آاهش مي 3
 .يابد

افزايش4 آاتيوي الكرتون

ـ انرژي يونش آاهش پيدا 1
 .مي آند

ـ فعاليت شيميايي افزايش 2
 .مي يابد

 ـ شعاع امتي افزايش مي3
 .يابد

م4 آم الكرتونگاتيوي
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 : سيد ، باز و نمك ا

غير فلز+ اكسيد غير فلز                  اكسيژن   

اكسيد غيرفلز+ اسيد                      آب   

 فلز+ اكسيد فلز     و   اكسيد فلز           اكسيژن + باز             آب ) هيدروكسي           (

PH ؛ ميزان قدرت اسيدي يا بازي يك ماده بوسيله PHآن ماده مشخص مي شود  . 

PH و 7 تا 1 اسيدي؛   PH مي باشد14 تا 7 بازي  . 

 .  محيط خنثي استPH = 7 در :توجه 

 : تعريف نمك 

 . بنيان يك اسيد اگر بايك فلز واكنش دهد توليد نمك مي نمايد

 اسيد +                      باز نمك +                                                                         آب 

Hcl + NaoH                   Nacl  +   H2O 

 : معرفها 

 . براي شناسايي اسيدها ، بازها و نمكها از معرفهاي شيميايي استفاده مي كنند

 معرفهاي شيميايي مانند ؛ تورنسل ـ متيل اورانژ ـ فنل فتالئين 

 يط                    مح اسيد باز نمك
 معرف

 تورنسل بنفش سرخ آبي

 متيل اورنژ ارغواني سرخ زرد

 فنل فتالئين بي رنگ بي رنگ ارغواني
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 : محاسبه مقدار بخارات قابل انفجار

 

 بنزين تينر نفت سفيد بنزن متان
            نوع ماده

 مقدار

 حداقل  4/1%  2/2%  4/1%  3/1%  5%

 حداكثر  6%  5/9%  8/7%  9/7%  15%

 . ليتر فضا اشغال مي كنند4/22 هر ملكول ، گرم از هر گاز در شرايط متعارف :توجه 

براي انفجار يك اتاق باطول چهار متر ، عرض سه متر و ارتفاع ) برحسب گرم (چه مقدار بنزين : مثال 

 سه متر مورد نياز مي باشد؟ 

  3 * 3 * 4 = 36اتاق                                                              حجم 

                                        m3 5/0 = 14 * 36         4/1 * %36 

 .)يعني نيم مترمكعب ازحجم اتاق اگر بنزين باشد منفجر مي شود( 

C8H18                         8*12(  =  جرم بنزين(  + 18   = 114 

 gr 54/2 = 4/22     /    114*5/0ر اتاق مورد نياز است مقدار گرم بنزيني كه جهت انفجا

 

 : پيوند يوني يا الكترو واالنسي

بين فلز و غيرفلز بصورت اشتراكي تشكيل مي گردد كه يكي الكترون از دست داده و ديگري الكترون                  

 . مي گيرد

 در مدار آخر Cl  در مدار آخر خود يك تك الكترون دارد وCl ، Na و  Naدر مورد دو عنصر : مثال 

 با از دست دادن تك الكترون خود، مدار ماقبلش تكميل مي شـود و               Naخود هفت الكترون دارد كه      
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 Nacl   ، Na با گرفتن يك الكترون مدار آخرش تكميل مي گردد يعني در پيوند              Clپايدار مي گردد و     

 . تبديل مي گردد الكترون گرفته و به يون منفي Clالكترون از دست داده و به يون مثبت و 

 . نيروي جاذبه الكترو استاتيك بين يونهاي داراي بار مخالف عامل پيوند يوني است : توجه 

 

 : پيوند كوواالنسي

بصورت اشتراكي الكترونهاي ظرفيت اين دو اتم با يكديگر         . بين دو عنصر فلز هم نام برقرار مي گردد        

 :مانند. جفت شده و بين دو هسته بطور مشترك قرار مي گيرد 

(Cl – Cl )      :Cl..Cl:           و       (H – H )    H..H 

 

 ) : پيوند داتيو(پيوند كوواالنس كوردينانس 

بين دو عنصر فلز بصورتيكه يكي از آنها الكترون باشتراك گذاشته و ديگري اسـتفاده مـي كنـد يـا             

اين است كه يكي از مولكولها جفت       اشتراك يك جانبه و يا نيمه اشتراكي برقرار مي گردد و شرط آن              

 NH3 و CHCl3: مانند . الكترون غيرپيوندي و ديگري اوبيتال خالي داشته باشد

 

 : پيوند فلزي 

شامل يك شبكه منظم سه بعدي از ذرات منظمي است كه در دريايي از الكترون هاي غيرمـستقر در                   

الكترونهاي غيـر مـستقر همـان    . فته اند محلهاي ثابتي نسبت به يكديگر در شبكه بلور فلز استقرار يا      

 .الكترونهاي ظرفيت فلز هستند كه بطور آزادانه در سرتاسر شبكه بلور فلز حركت مي كنند
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 الكترونگاتيوي چيست ؟ 

در هر گـروه از جـدول       . تمايل عناصر در جذب الكترون با الكترون خواهي را الكترونگاتيوي گويند          

 . از باال به پائين كاهش و در هر دوره از چپ به راست افزايش مييابدالكترونگاتيوي) مندليف(تناوبي 

 

 : پيوند قطبي 

نوعي از پيوند كوواالنسي بين دو غيرفلز غيرهمنام است كه تفاوت الكترونگاتيوي آنها زيـاد باشـد و                  

جفت الكترون پيوندي بسمت يكي از الكترو نگاتيوي قويتري است كشيده شده و آنسر منفـي و سـر                   

 H  Cl      مانند . يگر كه جفت الكترون غيرپيوندي از آن دور مي شود سر مثبت ناميده مي شودد

 .  نيز قطبي هستندNH3 و H2Oمولكولهاي 

 

 : پيوند غير قطبي 

بين دو يا چند غيرفلز غيرهمنام كه برآيند بارهاي الكتريكي بين جفت الكترونهاي اشتراكي آنها صفر                

  . CCl4 يا Bcl3 يا Becl2مانند، . جود مي آيدباشد پيوند غيرقطبي بو

 .پيوند قطبي نقطة ذوب باالتري نسبت به پيوندهاي غيرقطبي دارد: توجه 

 

 : واكنشهاي حرارت زا و حرارت گير

بطور كلي وقتي يك واكنش شيميايي انجام مي شود مقداري انرژي صرف شكـستن پيونـد در يـك                   

اگر مقدار انرژي يـا حـرارت       . كيل يك پيوند حاصل مي گردد     تركيب و مقداري انرژي نيز در اثر تش       



 58

داده شده جهت شكستن يك پيوند بيشتر از مقدار انرژي توليد شده در اثر تشكيل پيوند جديد باشـد                   

 .واكنش حرارت زا گويند) برعكس(واكنش را حرارت گير و در غيراينصورت 

. ريق ، توسط كارشناس امري ضروري است        شناخت واكنشها و تركيبات حرارت زا در رابطه با وقوع ح          

 .چند واكنش حرارت زا را در ذيل بيان مي نمائيم 

 . ـ تركيب سديم و پتاسيم با آب 1

 . ـ تركيب پرمنگنات دو پتاس با اسيد سولفوريك2

 . ـ گلسيرين با قند3

 . ـ اسيد نيتريك با مواد اورگانيك مانند كاغذ و چوب 4

 . مواد قابل اشتعال ـ اسيد سولفوريك با پودر 5

 . ـ اسيد سولفوريك با نيتراتها و پودر فلزات قابل اشتعال 6

 . ـ اسيد نيتريك با پودر فلزات ، كاربيت و سولفيد هيدروژن 7

 .ـ اكسيژن تحت فشار در داخل سيلندر با روغن و گريس8

 . ـ اكسيد كلسيم با آب 9

 .ـ برم با مواد ديگر10

 . و مواد قابل اشتعال و مواد آلي و مقدار كمي آبـ مخلوط پراكسيد پتاسيم 11

 . ـ پراكسيد سديم با آب12

 .با موادي كه سريع اكسيد مي شوند) حجمي  % 52تا % 5/27آب اكسيژنه ( ـ پراكسيد اكسيژن 13

 . ـ پنتا سولفيد سديم در اثر تركيب با رطوبت14

 .كلـ تراكسيد كرم در تماس با استون يا اسيد استيك و يا ال15
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 .  و بخارات آن در رطوبت گرم شده و در معرض هوا مشتعل مي گردد(zn)ـ روي 16

 . ـ فلوئور بامواد اكسيد شونده 17

ماده داراي انرژي است، مثالً اگر مقداري نفت يا چوب را با اكسيژن بسوزانيم حـرارت توليـد مـي                    

 . گردد، كه انرژي حرارتي صورتي از انرژي است

 : اراي دو نوع انرژي باشدمولكلو ممكن است د

 ـ انرژي جنبشي 1

 ـ انرژي ذخيره يا پتانسيل2

 .كه مجموع اين دو انرژي را انرژي دروني آن نمونه يا ماده گويند

 

 : واكنشهاي گرمازا

در واكنشهاي گرمازا براي آنكه يك پيونده تشكيل گردد مواد اوليه سطح انرژيشان كمتـر از مـواد                  

 .  تشكيل آن پيوند مقداري انرژي آزاد مي شودحاصل است يعني در هنگام
  ؛                                                             انرژي H2O و H2انرژي تشكيل مولكول : مثال 

                    2H                E 1) سطح انرژي اوليه (                  
                                          432kj        ) انرژي آزاد شده(  

                                           H – H     E2       )سطح انرژي بعدي(  

 

 انرژي
                    2gr H , 16gr O            E1                 
                                          286kj         

                                          18gr H2O     E2        

            E2   <   E1                   E2  -  E1  < 0 
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 : واكنش هاي گرماگير

در واكنشهاي گرماگير براي آنكه يك تركيب يا پيوند شكسته شده و مواد ديگري توليد گردد مقداري                 

مي دهيم كه در اينجا سطح انرژي ثانويه مواد حاصل بيشتر از سـطح              انرژي بصورت گرما به واكنش      

 . انرژي مواد اوليه مي باشند، آنتالپي اين واكنش به صورت مثبت نوشته مي شود

  ؛Co2 و Cao و تبديل آن به مولكولهاي CaCo3شكسته شدن مولكول : مثال 
 انرژي
                                  Cao + Co2       E2                E2  >  E1 

                                          171kj                            E2 – E1 > 0 

            CaCo3 + انرژي                           E1                         H > 0 

 
 انرژي پيوند چيست ؟ 

 . شكيل پيوند را انرژي پيوند گويندمقدار انرژي الزم جهت شكستن يا ت
 

N=

N 
O=

O 
I-I Br-

Br 
cl-

cl 
F-F H-

H 
N-

H 
O-

H 
H-I H-

Br 
H-

CL 
H-F C-H  نوع

پيون
 د

انرژ 410 565 428 362 295 459 388 432 155 240 190 149 494 942
ي 
پيون
 د
 

  : گرمازا است يا گرماگير      H2+CL2              2HCLمشخص نماييدكه واكنش:مثال 
H-H +CL-CL                2H-CL                                                                              

)                                                                  428(2                240   +    432  
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856 672   
E 2                                    1 E 

   E2 –E1>0                                                  184=672-856                              E 2-E 1        
  )Kg/molجدول گرماي تشكيل چند جسم مركب دردما و فشار اتاق بر حسب ( 
 

 انرژي نوع ماده
CO(g) 5/110- 

CO 2(g) 5/393- 
NaCl(g) 411- 

NaOH(g) 6/425- 
HF(g) 271- 
HCl(g) 92- 
HBr(g) 5/36- 
HI(g) 5/26+ 

H 2O(g) 242- 
H2 O2(l) 188- 

SO2 297- 
NH3(g) 46- 

 

  :خواص بعضي از تركيبات شيميايي آتشزا

به باال خاصيت اكسيدكنندگي دارد ودر تركيب با اكـسيد شـونده   % 35از :  H 2 O 2آب اكسيژنه ) 1

از توليد حرارت وآتش سوزي مي نمايد ونيز اگر آهن ،مس ،برنج ،سرب ،نقره ومنگنـز                هاي مايع ياگ  

تركيب شود تجزيه شده اكسيژن آزاد مي نمايد ودر صحنه هاي آتش سوزي اين فعل و انفعاالت بـه                   

 .توسعه آتش كمك مي كند 
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  .قابل اشتعال وانفجار است وبه آرامي مي سوزد يامنفجر مي شود:  ArH 4آرسين ) 2

بصورت مايع در مجاورت هوا ورطوبت خودبخود مي سوزد وآتش مي            : NaKآلياژ سديم پتاسيم    ) 3

 .گيرد ودر تماس با آب تجزيه شده وگاز هيدروژن متصاعد مي نمايد كه قابل انفجار است 

 .مخلوط آمونياك وهوا چنانچه گرم شده وتحت فشار باشد منفجر مي شود : NH 3آمونياك ) 4

پودر آهن در مجاورت مواد روغني ،قابل اشتعال وقابل انفجار است ونيز تماس آب يـا                : Feآهن  ) 5

 .هيدروژن متصاعد مي كند كه هيدروژن قابل انفجار است .بخار آب با پودر آهن يا آهن داغ 

شديدا بيهوش كننده است وبسيار قابل اشتعال ويكبـار آتـش مـي گيـرد      : C 2H 5OC 2H 5اتر ) 6

 .آن در مجاورت هوا قابل اتفجار مي باشد % 5/36تا % 85/1

قابل اشتعال و قابل انفجار اسـت ومخلـوط گـاز اتـيلن و گـازكلر در مجـاورت       :  C2H4ا تيلن )7

 .نورخورشيد خودبخود منفجر مي شود 

بخار آن در مجاورت نـور  % 2/3مايعي است قابل اشتعال و:  HOCH 2-CH2OHاتيلن گليكول  )8

 .هوا منفجر مي شود 

بخارات استات % 5/11تا % 2شديدا قابل اشتعال مي باشد ودر :  CH 3COOC 2H 5تات اتيل اس )9

 .اتيل در مجاورت با هوا و اكسيژن قابل اتفجار است 

با مواد شيميايي اكسيد كننده بشدت تركيب شـده ،فعـل و انفعـاالت    :  CH 3CHOاستالدئيد  )10

 .حرارت را مي دهند وايجاد آتش سوزي مي كند 

 .مايع استون قابل اشتعال وبخار آن قابل انفجار است  : CH 3COOH3استون ) 11
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 :فرمول بدست آوردن حداكثر و حداقل حد انفجار گازهاي مخلوط

با توجه به اينكه حدود انفجار هر گاز در حالت خلوص با حدود انفجار آن در مخلوط اخـتالف دارد                    

 . از فرمول زير استفاده مي كنيم براي محاسبه حدود اشتعال مخلوط چند گاز 
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 حداكثر و يا حداقل حد انفجار مخلوط = Lكه دراين فرمول 

 . . .Pn ،  P2و    P3 درصد حجمي هرگاز در مخلوط اوليه  . 

 . . .Nn ،  N2و    N3 حداكثر و حداقل حد انفجار در هوا براي هر گاز بطور جداگانه   . 

چه منظور بدست آوردن حداقل انفجار باشد بايد در فرمول حداقل در انفجار هـر گـاز را             حال چنان 

 حـداكثر  b قرار داد و چنانچه منظور بدست آوردن حداكثر حد انفجار باشد بايد در فرمول          Nبجاي  

 .  قرار دادNحد انفجار هر گاز را بجاي 

حجمي آن پروپـان    % 30 بوتان و    حجمي آن % 70مي خواهيم حداقل انفجار مخلوطي كه        : 1مثال  

 . است را محاسبه كنيم 
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پروپان و % 4اتان و % 15حجمي آن متان و % 80مي خواهيم حداقل انفجار مخلوطي كه  : 2مثال 

 . بوتان است را بدست آوريد% 1
554حداقل حد انفجار مخلوط                             
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0614حداكثر حد انفجار مخلوط                             
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 : شعاع انفجار گاز مايع رها شده در محوطة باز 

ن در محوطه باز چون محدوديت براي هواي مورد نياز مخلوط در انفجار وجود ندارد لذا خطرناكتري               

حالت انفجار آن است كه ماكزيمم درصد هوا با گاز مخلوط شده و منفجر گردد و گاز مايع در حداقل                    

شرايط قابليت انفجار قرار گيرد، در اينصورت آنچه كه از گاز مايع در محوطه رها شده است در موقع              

ابـر حجـم     بر 50مخلوط با هوا را تشكيل مي دهد و حجم هواي مخلوط شده حدود               % 90/1انفجار  

 . از اين رو حجم فضائي كه در مركز انفجار قرار مي گيرد قابل محاسبه مي گردد. بخار گاز است 

 كيلوگرم گاز مايع رها شـود از آنجائيكـه          4اگر در جائي از يك محوطه باز گاز مايع رها گردد مثالً             

 50 مترمكعب يعني    100  كيلوگرم گاز مايع برابر دو مترمكعب است هنگام انفجار با          4حجم تبخير شده    

 متـر مكعـب اطـراف خـودش را          102برابر حجم گاز رها شده با هوا مخلوط شده و فضائي معادل             

 مترمكعب است كه شكل انفجـار گـاز روي زمـين در شـرايط               102خطرناك ميكند و شعاع انفجار      

برابر حجم   50غيرطوفاني بصورت مقطعي از كره بوده كه شعاع آن بيشتر از ارتفاع و حجمش حدود                

 گاز و هوا درانفجار    مخلوط.                                           بخار گاز رها شده است

  گاز مايع                                                                                      تشعشع                                                            

                                                                      

                                    

 

 :فرمول سوختن گاز بوتان با اكسيژن هوا چنين است 

C4 H10  +  5/6  O2                          4Co2   +     5H2 O 

 زمين
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4/22   +  5/6  )4/22(                           4Co2   +     5H2 O 

 

 برابر حجم ملكول اكسيژن تركيب      5/6مي بينيم كه در سوختن معمولي ، يك حجم مولكولي بوتان با             

مي شود و چون اكسيژن خود حدود        
5
 5 * 5/6 هوا را تشكيل مي دهد بنابراين در سوختن معمولي           1

 .  هوا براي سوختن الزم است برابر از حجم5/32و يا 

C4 H10  +  5/6  O2                          4Co2   +     5H2 O 

58)وزن ملكول بوتان (   + 5 )4/22(                               4Co2   +     5H2 O 

مي  ليتر اكسيژن هوا تركيب      6/145 گرم بوتان در زمان سوختن با        58در فرمول مشاهده مي شود كه       

شود و چون اكسيژن     
5
  گرم بوتـان حـداقل      58 حجم هوا را تشكيل مي دهد پس براي سوخته شدن            1

 .  ليتر هوا الزم است728 = 6/145*5

 

   :B . T. U ارزش حرارتي 

. هيدروكربنهاي نفتي به ترتيب سنگين بود نشان در حجم مساوي ارزش حرارتي بـاالتري را دارنـد                

مثال ارزش حرارتي نفت بيشتر از بنزين و ارزش حرارتي بنزين بيشتر از گاز مايع و از آن گـاز    براي  

اينكه ما در مصارف معمولي در عمل حرارت بيـشتري از گـاز مـايع          . مايع بيشتر از گاز طبيعي است     

ر مـي   نسبت به مواد نفتي سنگين تر مي بينيم به علت آنست كه گاز مايع خوب تبخير مي شود و كاملت                   

ارزش حرارتي يك جسم عبارتست از كل حرارت حاصل از سوختن كامل هر واحد آن جـسم                 . سوزد

 . در فشار اتمسفر

 . جدول ارزش حرارتي بعضي از اين مواد در صفحه بعد نشان داده شده است 
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ارزش حرارتي دريك  وزن مخصوص نسبت به آب ارزش حرارتي در يك گرم

 ليتر

 نام هيدروكربن

 نفت سياه 37000 920% 40

 گازوئيل 35480 838% 42

 نفت سفيد 34350 793% 43

 بنزين هواپيما 29880 650% 46

 بنزين موتور 33150 733% 45

 گاز مايع 26880 560% 48

   
متر مكعب ارزش حرارتي در به هواوزن مخصوص نسبت 

 بخار
B.T.U 

 نام هيدروكربن

 بوتان 118944 584%

 پروپان 90338 

 اتان 56541 300%

 متان 35740 

 استيلن 41768 66%

 گاز طبيعي 31149 

 گازمصنوعي غيرنفتي 15008 07%

 هيدروژن 9033 
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