
ایوٌی ٍ هذیریت کارگاّی



فــرزاد ٍیســاًلَ                                                            آشٌایی با هذرس 

  1355تْراى  : هتَلذ

بٌذراًسلی: اّل

دیپلن ػلَم تجربی ًظام قذین: تحصیالت هتَسطِ

داًشگاُ گیالى -هٌْذسی هٌابغ طبیؼی : کارشٌاسی

داًشگاُ تْراى -هٌْذسی هٌابغ طبیؼی با گرایش آهار ٍ اًذازُ گیری : کارشٌاسی ارشذ

هٌْذسی ایوٌی داًشگاُ تْراى با گرایش هذیریت ریسک: کارشٌاسی ارشذ دٍم

داًشگاُ آزاد ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات  -تَسؼِ پایذار–زیست هذیریت هحیط : دکتری تخصصی
تْراى

کارآفریٌی داًشگاُ صٌؼتی شریفMBAداًش آهَختِ 

سازهاى هذیریت ، هکاتبات اداری ٍ هذیریت سازهاًی از  MISداًش آهَختِ دٍرُ ّای 
صٌؼتی

، ایوٌی صٌؼتی،  آهارپیشرفتGISِسٌجش از دٍر ٍ ساهاًِ ّای اطالػات جغرافیایی : تخصصْا

زیست، هٌْذسی هحیط ٍ طبیؼی  هٌابغ هذیریت برداری  ٍ هویسی اراضی، ًقشِ  کاربردی،  

. هذیریت پسواًذ ٍ ضایؼات، کارآفریٌی

  

































































هذل پٌیش سَئیسی





ساثطِ هیضاى حَادث ثب استقبی ایوٌی دس طَل صهبى



ساثطِ سطح عولکشد ثب استقبی ایوٌی دس طَل صهبى





آتش سَزی ٍ هقابلِ با آى

 

اضتعال تا اوسيژى  تسوية ّس هادُ لاتل( : اوسيداسيَى) احتساق 

ضدى  اوسيدُ: احتساق وٌد.  ...............................................Oxidation

حـسیـك : احتساق تٌـد  ...........................................................................Fire

اًفجـاز : تٌد احتساق خيلی   ...............................................Explosion



.تسوية فاش گاشی ّس هادُ لاتل اضتعال تا اوسيژى وِ تا ًَز ، دٍد ٍ حسازت ًيص ّوساُ تاضد

جاهد

هایع

گـاش

هایع

گـاش

گـاشگاش

هاّيت آتص سَشی   



تا مقاديز معين و  اي واكنش هاي سنجيزهو  ماده سوختني،  حزارت،  اكسيژنهزگاه چهار عامل 
تحت شزايط مطلوب تا يكديگز تزكية شوند، حزيق ايجاد مي گزدد كه اين چهار عامل را 

.كنند گذاري مي نامهــزم آتش 

ای ّای شًجيسُ ٍاوٌص

حـسازت                                                          اوسيـژى

هـادُ سـَختٌی

:آتصّسم 



ای ّای شًجيسُ ٍاوٌص( تسّن شدى ) 

حرف حـسازت                                                                حرف اوسيـژى    
(خفِ وسدى (                                                                 ) سسد وسدى ) 

حرف هـادُ سـَختٌی
(جداساشی ) 

.ضَد ّسگاُ یه یا دٍ ٍ یا ّوِ چْاز عاهل ایجاد حسیك حرف گسدد، آتص خاهَش هی

: حسیكوسدى  ّای خاهَش زٍش



:  حسیكّای گستسش  زٍش

سوختن مستقيم
( حریق پیشرًٍذُ ) 

هـدايت 
(  ّای فلسی  حریق غیرهرئی در سَلِ ٍ ساختواى) 

جابجايي 
( ّا ٍ هٌابغ طبیؼی  حریق جًَذُ در جٌگل) 

تشعشع 
(  ّای هسکًَی  ّا ٍ هجتوغ ای پاالیشگاُ حریق زًجیرُ) 



ِ تٌدی  :  حسیك ّا تا تَجِ تِ ًَع وپسَل هَزد ًياشطثم

British Standard



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

             جاهدات لاتل اضتعالClass A

British Standard

هَاد جبهذ، خطک ٍ دسٍى سَص ّستٌذ كِ پس اص سَختي  
.اص خَد خبكستش ثجبی هی گزاسًذ

...چَة ، كبغز ، پالستیک، الستیک ٍ : هخل

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی               -              CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی              -آة                   -



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

             هایعات لاتل اضتعالClass B

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی               -              CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی              -آة                   -

سسعت اضتعال پریسی
...ثٌـضیي، تیٌـش ٍ :  تٌذ اضتعبل
ًفت، گبصٍئیل ٍ : كٌذ اضتعبل

  ...

لاتليت حل ضدى دز آب
الکـلی ّب :   قبثـل حـل دس آة

ًفتـی ّب  :  غیشقبثل حل دس آة
  

.هایعاتی وِ دس اثش دسیافت حشاست هـتعل هی ؿًَذ 



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

             گاشّای لاتل اضتعالClass C

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی               -              CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی              -آة                   -

 :هْن تسیي حَادث
ًطت گبص

اضتعبل

:ضسایط حَادث
هخضى، سیلٌذس

ِ كطی ، خط لَلِ لَل

 

حشیك اًَاع گاصّای طثیعی ػثه ٍ ػٌگیي



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

             فلصات لاتل اضتعالClass D

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی              -              CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی              -آة                   -
پَدس صذدسصذ  )                                                                                                                                          -
(  ضیویبییخطک                                                                                                                                               -

 :هْن تسیي ٍیژگی ّا
، كبسثشد ... ٍاكٌص پزیشی ضذیذ ثب آة، َّا ٍ 

ُ ّب)هحذٍد دس صٌبیع  ، هقبدیش هحذٍد دس (آصهبیطگب
صٌبیع ٍ ضشایط اطفبیی خبظ

.حشیك اًَاع فلضاتی وِ تا َّا یا آب ٍاوٌؾ ؿذیذ هی دٌّذ
...آلَهیٌیَم، ػذین، پتاػین، هٌیضین، صیشوًَین ٍ : هاًٌذ

 



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

          تجْيصات الىتسیىیClass E

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد   -فَم ضیویبیی              -              CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی              -آة                   -

اطفبیی

ُ ثشداسی آًْب، اص  ُ اًذاصی ٍ یب ثْش حشیق تجْیضاتی كِ ثشای سا
تجْیضات هخبثشاتی، : هبًٌذ. ًیشٍی الکتشیسیتِ استفبدُ هی ضَد

تجْیضات الکتشًٍیکی، تجْیضات الکتشٍهکبًیکی، سیستن ّبی 
ّب  ّب ٍ ًیشٍگبُ ّب، پست دیذاسی ٍ ضٌیذاسی، دكل

 



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

                   ُهَاد هٌفجسClass F

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی           -        CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی           -(          اسپشی اص فبصلِ دٍس)آة  -

حشیق هَادی كِ دس احش دسیبفت حشاست یب ضَک، ثب  ضذت 
چبضٌی، : هبًٌذ. ثسیبس صیبد هطتعل ٍ یب هٌفجش هی ضًَذ

(  آهفَ)ثبسٍت، تی اى تی، ًیتشٍگلیسیشیي، هَاد ًبسیِ 

 



ِ تٌدی حسیك ّا :  طثم

     ًِهحتَیات ظسٍف آضپصخاClass K

British Standard

:ّای هماتلِ  هٌاسة تسیي زٍش -
ّبی ضیویبیی صدى ٍاكٌص ثشّن -جذاسبصی                      -خفِ كشدى                      -سشد كشدى                    -

:هٌاسة تسیي هادُ خاهَش وٌٌدُ -
سبیش هَاد اطفبیی -فَم ضیویبیی             -            CO2گبص   -پَدسخطک ضیویبیی         -آة              -

(ػَػپاًؼیَى پَدس تش ؿیویایی)                                                                                                               
(   لشاسدادى دسب ظشف سٍی آى)                                                                                                                

صهیٌی، هبّی ٍ دیگش هَادی كِ حشیق سجضی، سیت
.ضذى ّستٌذ ّبی داغ دسحبل سشخ دسٍى سٍغي 

 



: حسیكهَاد خاهَش وٌٌدُ اًَاع  

ؿي ٍ هاػِ
ؿیویاییپَدسّای خـه ٍ تش

تاله ٍ گشافیت

تخاس   -آب 
فَم -وف 

ّای جذیذ ّالَطى

CO2گاص 

گاصّای خٌثی
FM-200گاص 

جاهد

هایع

 گـاش



:  حسیكتجْيصات اتَهاتيه هماتلِ تا  

(آؿىاسػاص–واؿف –ػٌؼَس –واؿف )دتىتَسّا 
تین دتىتَسّا

الیي دتىتَسّا
ِ گیشّا ًوًَ

ؿؼتی ّای اعالم حشیك
آطیشّا ٍ ػیشى ّا

تاتلَّای اعالم حشیك–وٌتشل پٌل 
لشصاًٌذُ   -چشاغ ّای ّـذاسدٌّذُ 

ػیؼتن ّای اطفاء آتی
ػیؼتن ّای اطفاء فَم

ػیؼتن ّای اطفاء گاصی
ػیؼتن ّای اطفاء پَدسی

(اػپشیٌىلش)ػیؼتن ّای اطفاء تاساًی آب 
ِ ای گاصی  ػیؼتن ّای اطفاء هَضعی لَل

ػیؼتن ّای اطفاء هَضعی آیشٍػلی  

سيستن ّای وطف حسیك

سيستن ّای اعالم حسیك

سيستن ّای اطفاء حسیك

  سيستن ّای وطف، اعالم
ٍ اطفاء حسیك

Firetube Firetrace

Pakpayro



:  حسیكاتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

(آؿىاسػاص–واؿف –ػٌؼَس –واؿف )دتىتَسّا 
(دس ػالي ّای داسای ػمف تلٌذ)تین دتىتَس 

(دس هخاصى ػمف ثاتت یا ؿٌاٍس فشآٍسدُ ّای ًفتی)الیي دتىتَس 
ِ گیشّا  (یًَیت تشق یا دیتاػٌتشّا -دس سن )ًوًَ

سيستن ّای وطف حسیك

 ًیاص، هَسد ّای هىاى یا ػمف دس ًصة تا تجْیضات ایي
 .وٌٌذ هی ؿٌاػایی سا حشیك ًـاًذٌّذُ عالئن ّشگًَِ

:ّؼتٌذ صیش اًَاع ؿاهل دتىتَسّا ایي

(اپتیىال، یًَیضُ، فَق حؼاع، لیضسی)دتىتَس دٍدی  -
(حشاست ثاتت، حشاست هتغیش)دتىتَس حشاستی  -
(حشاستی-دٍدی)دتىتَس تشویثی  -
ِ ای  -   (دس تأػیؼات ًفتی، گاصی ٍ پتشٍؿیوی)دتىتَس ؿعل



:  حسیكاتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

ؿؼتی ّای اعالم حشیك
آطیشّا ٍ ػیشى ّا

تاتلَّای اعالم حشیك–وٌتشل پٌل 
لشصاًٌذُ   -چشاغ ّای ّـذاسدٌّذُ 

سيستن ّای اعالم حسیك

 خجش، دسیبفت ثب ًیض تجْیضات ایي
 ًطبًی آتص افشاد ثِ سا حشیق ٍقَع

 حبضش افشاد ّوچٌیي ٍ (اطفبء جْت)
 ثب سٍیبسٍیی یب فشاس جْت) هحیط دس

.ًوبیٌذ هی اعالم (حشیق



:  حسیكاتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

ػیؼتن ّای اطفاء آتـی
ػیؼتن ّای اطفاء فـَم
ػیؼتن ّای اطفاء گاصی

ػیؼتن ّای اطفاء پَدسی

سيستن ّای اطفاء حسیك

 دؿاسط، فشهاى ٍ حشیك ٍلَع خثش دسیافت تا ًیض تجْیضات ایي
 صدُ حشیك هحیط دس سا رخیشُ هخاصى دس هَجَد اطفایی هَاد

.ًوایٌذ هی تخلیِ



:  حسیكاتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

 سيستن ّای وطف، اعالم
ٍ اطفاء حسیك

 اطفایی هَاد اص اػتفادُ تا حشیك اتَهاتیه اطفاء ٍ اعالم وـف، تِ الذام هؼتمل صَست تِ ػیؼتن ّا ایي
.هی ًوایٌذ رخیشُ هخاصى دس هَجَد

(اػپشیٌىلش)ػیؼتن ّای اطفاء تاساًی آب 
ِ ای گاصی  ػیؼتن ّای اطفاء هَضعی لَل

ػیؼتن ّای اطفاء هَضعی آیشٍػلی  

Firetube Firetrace

Pakpayro



: حسیكغيساتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

ِ ّای آب آتؾ ًـاًی  (َّصتاوغ ٍ َّصسیل)جعث
(ّایذاسًت)ؿیشّای ایؼتادُ 

ؿیشّای دفٌی

سيستن ّای ثاتت
اطفاء حسیك         



: حسیكغيساتَهاتيه هماتلِ تا تجْيصات 

تجْیضات دػتـی همـاتلِ تا حشیـك

تجْیضات خَدسٍیی هماتلِ تا حشیك

سيستن ّای هتحسن
اطفاء حسیك         

وپؼَل ّای آتؾ خاهَؽ وي دػتی
آتؾ وَب ّا
پتَی ًؼَص

ػطل ؿي ٍ هاػِ

ًـاًی             هَتَسػیىلت آتؾ
(    پیـشٍ ) خَدسٍی ػثه 

(پؼشٍ ) ًیوِ ػٌگیي  
(تاًىش ) خَدسٍی پـتیثاى 



   حسیكتجْيصات غيساتَهاتيه هماتلِ تا :

 ًحَُ استفادُ اش
آتص خاهَش وي ّای دستی

اًَاع آتص خاهَش وي ّای دستی

هتشی حشیق   1/5كٌٌذُ هٌبست سا ثشداضتِ ٍ دس فبصلِ  ثب هطبّذُ حشیق، سشیعبً خبهَش -
.قشاس ثگیشیذ( دس فضبی آصاد پطت ثِ ثبد)
طشف   گیشی سشلَلِ ثِ ضذُ سا كِ ثشسٍی دستِ قشاسگشفتِ، كطیذُ ٍ ثب ًطبًِ پین پلوپ -

. قبعذُ آتص، دستِ سا فطبس دّیذ
اگش هطوئي ضذیذ كِ حشیق خبهَش ضذُ، ثبآصادًوَدى دستِ خشٍد هبدُ اطفبیی سا قطع  -

.ًوبئیذ
.كٌٌذُ سا جْت ضبسط هجذد ثِ هشاكض ریصالح هٌتقل كٌیذ خبهَش -



سيستم های غيرعامل کنترل حريق

Intumescent)پَؿؾ ّای تشپایِ سصیي ّای آلی هتَسم ؿًَذُ  - coating)

Vermiculite)پَؿؾ ّای تشپایِ هَاد ًؼَص هعذًی  - coating)

پَضص ّای ضدحسیك

دزب ٍ تجْيصات ضدحسیك

سيستن ّای تَْیِ ٍ وٌتسل دٍد

آسام تٌذّا  -دسب ضذحشیك      -دسصگیشّای ضذحشیك     -
تجْیضات پٌجشُ   -ؿیـِ ضذحشیك     -دػتگیشُ دسب حشیك     -

في ّای فـاس هثثت  -دسب ّای دٍدتٌذ       -



فناوری های جديد   فناوری های پيشگيرنده

Firestopهادُ وٌتسل اًفجاز سَخت    / eXess

 اص ًاؿی اًفجاس اهىاى وَچه تؼیاس هخاصى تِ ػَخت هخضى تمؼین تا اػت آلَهیٌیَم اص آلیاطی وِ تجْیض ایي
.تشد هی تیي اص سا ... ٍ هحیط گشهای اص ًاؿی تخاسات اًتـاس ،BELEVE ؿعلِ دسیافت

www.antiexplo.com



فناوری های پيشگيرنده

Oxygen Reduction Systems سيستن ّای تمليل اوسيژى هحيط

 واستشد واستشاى وَتاُ ٍ همطعی حضَس تا فضاّای ٍ ػَئیچیٌگ هشاوض موزه ها، دیتاػٌتشّا، دس وِ ػیؼتن ّا ایي دس
 .هی گشدد آى جایگضیي ًیتشٍطى گاص ٍ ؿذُ هىیذُ تحت حفاظت فضای اوؼیظى حشیك، ٍلَع اص جلَگیشی جْت داسد،

آتؾ ػَصی ایجاد هْن عَاهل اص یىی تذیي صَست
    .هی ؿَد حزف 

hypoxic air 
technology 

for fire 
prevention



Optimal size droplets (~ 100 to 150 )

Optimal size 
droplets fly into the 
flame and evaporate 

there (over 90% 
effectiveness)

 سيستن ّای غثازآبWatermist Systems 

فٌاٍزی ّای وٌتسل وٌٌدُ



زتات ّای آتص ًطاى
 Firefighter Robat

فٌاٍزی ّای وٌتسل وٌٌدُ



Fireballتَپه ّای خاهَش وٌٌدُ  

فٌاٍزی ّای وٌتسل وٌٌدُ



:درصَرت برٍز حادثِ 

ػشیع ٍ جاهع ٍضعیت هَجَد تِ هافَق جْت تخلیِ اضطشاسی  زساًی  اطالع -1

  صحٌِ حادثِ ًوایی  ایويدلیك هحیط ٍ  ازشیاتی -2

  تشای هثاسصُ تا حشیكطالعات وافی ٍ ا زتاهْاػتفادُ اص  -3

حادثِحیي هَاجِْ تا صحٌِ  دس خًَسسدی حفظ -4

 ( دس صحٌِ  ٍػایل هَجَد حذاوثش اػتفادُ اص)  خالليتٍ  سسعت عول -5

 ...  ٍ  ثثت ذٌّی ٍلایع،  تاشهاًدگاى وایت زٍاًیح -6



!حادثِ ّویشِ در کویي هاست 



اطفای حریق در ساختواى ّای بلٌذ

قبًَى ضْشداسی ّب 55هبدُ  3تجصشُ 
هجحج سَم هقشسات هلی سبختوبى

ٍاحذ هلضم ثِ سعبیت ًکبت  10سقف ٍ یب حذاقل  6سبختوبى ّبی حذاقل ثب 
:صیش ّستٌذ

ًصة سیستن اعالم حزیك آدرس پذیز -
سٍى تٌذی ساختواى ٍ ًصة دتکتَرّا طثك استاًذارد هتزاص ٍ ارتفاع -
ًصة ًشت یاب گاس در ّز ٍاحذ هسکًَی -
. تاشٌذ 5mmتاتلَّای تزق تایذ دارای پالت عایك تِ ضخاهت  -
ًصة کلیذ ایوٌی جزیاى ًشتی تا هحافظ جاى تزای ّز ٍاحذ -
ًصة رٍشٌایی اضطزاری در پلکاى عوَهی، راّزٍّا ٍ طثمِ ّوکف -
پیش تیٌی کٌتَر تزق هجشا تزای اعالم حزیك ٍ فایزتاکس-
رعایت ضَاتط ایوٌی در اجشای شثکِ تزق، گاس، آب، لَلِ کشی ّا-
استفادُ اس تجْیشات ضذ رطَتت ٍ خَرًذگی-
اًشعاتات حذالل . طزاحی شثکِ آب آتش ًشاًی تزای ساختواى-

سِ چْارم ایٌچ در طثمات، ٍ فایزتاکس اصلی ٍ پارکیٌگ یک ٍ ًین 
کیلَ تا ارتفاع   CO2 4کیلَ ٍ  6پَدر گاس  پاگزدکپسَل ّا در ّز . ایٌچ
در صَرت اهکاى، ًصة اسپزیٌکلز ٍ سیستن . ساًتیوتز اس سهیي 110

کشف ٍ اعالم خطز اتَهاتیک











اًَاع آلَدگی هحیط زیست

آلَدگی َّا-
آلَدگی آب-
آلَدگی خاک-
آلَدگی صَتی-
آلَدگی گرهایی-
آلَدگی ًَری-
آلَدگی هٌظر-



































Danger!!! Cancer is near!!!













ٍ تَصیف کیفی َّا  PSIهقادیر 

PSIمقادير وضعيت توصيف

0-50خَة

50 -100هتَسط

101 -199غیش ایوي

200 -299غیشایوي ثسیبس

300<خطشًبک















هباحث آلَدگـی آب

















































کل فرآیٌذ تصفیِ فاضالب



هباحث آلَدگی خاک


























































