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جنگل ها و مراتع از سرمایه هاي ملي و خدادادي است که تخریب آنها موجب 
اثرات مخرب در اکوسیستم و شرایط اکولوژیكي خواهد شد. در چنین شرایطي 
وظیفه همه احاد ملت و دولت است تا در زمینه حفظ و حراست از این منابع 
دســت به کار شده و اهتمام ملی در کاهش عوامل تخریب ایجاد گردد. آتش 
ســوزي به عنوان یكي از خطرناکترین و مخربترین عوامل تخریب محسوب 
و همه ســاله بخش هاي وســیعي از عرصه هاي منابع طبیعي را تحت تأثیر 
قرار داده و خســارات سنگیني را به این منابع تحمیل مینماید که لزوم توجه 
جدی به تدوین برنامه اجرایی و مدیریتی الزم برای پیشگیری، کشف و مهار 

حریق های احتمالی رااجتناب ناپذیر می سازد.

همچنین با بررسی آمار و اطالعات 20 سال اخیر وضعیت حریق در عرصه های 
منابع طبیعی کشور، خسارات وارده به این عرصه ها سبب از بین رفتن پوشش 
گیاهــی گردیده و اثرات ســوء دیگری را نیز از جملــه آن ها تخریب بافت و 
ساختمان خاك، افزایش فرسایش های بادی و آبی، کاهش مواد غذایی موجود 
در خاك و ده ها اثر شناخته و ناشناخته که میزان خسارات وارده از این ناحیه 

را به هیچ وجه نمی توان محاسبه نمود از خود بجا می گذارد.

لذا بــا عنایت به مطالب معنونه دســتور العمل شــماره 99/5/۶943 مورخ 
1399/3/18 با عنوان دستورالعمل اقدامات قبل از وقوع حریق به کلیه ادارات 
کل ابالغ تا در راســتای فراهم نمودن شرایط و امكانات الزم جهت پیشگیري 
از وقوع حریق، افزایش آمادگي و هماهنگي در مدیریت و کنترل آتش سوزي، 
بكارگیري ادوات و تجهیزات کارآمد و جلوگیري از روند تخریب مناطق مورد 
حریق و اجــرای عملیات یكپارچه در کل کشــور و قابلیت نظارت و ارزیابی 

دوره ای متناسب شرایط الزم مهیا گردد.

مسعودمنصور
معاونوزیروریاستمحترم

سازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریکشور
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 «من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق »  
 كل منابع طبيعي و آبخيزداري استانها ادارات

 دستور العمل  پيشگيري از حريق ارسالموضوع : 
 با سالم 

ه بعی کشور ، بع طبیاحتراماً با عنایت به تاکید ریاست محترم سازمان جهت تقویت اقدامات پیشگرانه حریق در عرصه های منا
ش بینی مات پیاستحضار و اتخاذ تدابیر الزم جهت اجرای موضوعات بهینه اقدا عمل پیشگیری از حریق جهتپیوست دستورال

ه موضوع ، مجدان شده خصوصاً در عرصه های بحرانی آن استان ، ارسال میگردد. لذا مقتضی است دستور فرمائید ضمن پیگیری
 نسبت به ارسال نتایج حاصله  به دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی اقدام فرمایند.

 
 افراسيابي بهمن

 حفاظت و امور اراضي معاون
 

 رونوشت:
 آقای منصور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جناب
 آقای نامدار مدیر کل محترم دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی جناب



مقدمه

ایران کشــوري است نسبتاً وسیع و پهناور، با وسعت 1.۶48.000 کیلومتر مربع که بعنوان 
یک واحد جغرافیایي مســتقل و متمایز در نیمكره شــمالي و جنوب غربي قاره آسیا واقع 
مي باشد، به واســطه وجود عوارض طبیعي در حواشي، مناطق پست و کم ارتفاع در مرکز، 
اقلیم ها از یكدیگر جدا گردیده اند و با قرار گرفتن در نوار بیاباني کره زمین، اقلیمي خشــک 
و نیمه خشــک بر آن حاکم شده است، این پدیده خود عامل محدوده کننده و بازدارنده اي 
در توسعه و گسترش پوشش گیاهي در پهنه اي وسیع از سرزمین ایران گردیده است با این 
وجود بیش از 83 درصد ســطح کشور را منابع طبیعي تجدیدشونده، یعني جنگل، مرتع و 

بیابان تشكیل مي دهد.
رشــد و توسعه در برخي از کشورها از جمله ایران بیشتر وابسته به منابع طبیعي )جنگل ها 
و مراتع( مي باشد که بهره برداري غیراصولي از این عرصه ها به لحاظ رشد روزافزون جمعیت 
و افزایش نیازهاي انســان براي زندگي و توسعه صنایع، مسائل تخریبي را به همراه داشته 
است. یكی از مهمترین عوارض این دخالت های انسانی، بروزآتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
می باشــد. این آتش ســوزي ها بعنوان یكي از خطرناکترین عوامل مخرب در اثر بي توجهي 
انســان ها وگاهی بصورت طبیعي در کمترین مدت ممكن، مســاحت زیادي از این منابع را 

نابود ساخته و به زمین هاي لخت و لم یزرع تبدیل مي نماید. 
حریق عالوه بر از بین بردن پوشــش گیاهي اثرات ناهنجاري از جمله بروز ســیل، پرشدن 
مخازن ســدها، نابودي بستر کشاورزي و اراضي جنگلي، پیشــروي کویر و نابودي محیط 
زیست، طغیان آفات و بیماري ها و ... برجاي خواهد گذاشت که برآورد دقیق میزان خسارات 
وارده از این ناحیه غیرممكن یا به دشواري ممكن خواهد بود. لذا برنامه ریزي مدون و جامع 
پیشــگیرانه در راستاي جلوگیري و کنترل عوامل عمدی و غیرعمدی مرتبط با وقوع حریق 
در کاهش خســارات فزآینده این مهم در عرصه هاي منابع طبیعي ضروري به نظر مي رسد.
پیشــگیری از وقوع حریق با رویكردهای متفــاوت و اقدامات موثر می تواند از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار باشــد. در مرحله اول پیشگیری از حریق اطالع رسانی به استفاده کنندگان 
از طبیعت اعم از مسئولین، گردشگران، ساکنین در عرصه و... موجب ارتقاء فرهنگ ملی هر 
مقام و مسئولی در خصوص شناخت عوامل مخرب می گردد. مرحله دوم جلب مشارکتهای 
مردمی در پیشگیری از حریق عرصه های منابع طبیعی است که با اطالع رسانی به تشكلهای 
مردمی و تعیین اکیپ های مطلع می توان امیدوار بود که در راستای شناسائی مسببین اصلی 

ایجاد حریق و اطالع رسانی به موقع هدفمند تر عمل نماییم.



شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

 وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعیدستور العمل اجرایی اقدامات قبل از



 تعاریف و اصطالحات

1- حريق يا آتش ســوزي: نوعي فعل و انفعال شیمایي است که براي وقوع آن سه عامل اکسیژن، ماده 
سوختني و حرارت ضروري است و به آنها مثلث حریق مي گویند. 

2- پيشگيري از حريق: مجموعه برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات فرهنگي، آموزشي و عملیاتهاي فني است 
که سبب جلوگیري و یا کاهش میزان فقرات، سطح و شدت حریق در عرصه هاي منابع طبیعي مي گردد.

3- آتش بر: در هر منطقه اي از جنگل ها یا مراتع فاصله اي توســط نوارهاي عاري از پوشــش یا گونه هاي 
مقاوم به حریق یا جاده ایجاد مي کنند که در هنگام حریق از پیشروي آتش جلوگیري کرده و مانع سرایت 

آن به نقاط دیگر مي شوند.                               
3- 1- آتش بر ســبز: ایجاد نواری از پوشــش گیاهی درختی و مقاوم به حریق در مناطق جنگلكاری 

شده و احیایی با عرض کاشت منطبق با شرایط منطقه وعمود برجهت بادغالب.
3- 2- آتش بر بدون پوشش )پاکسازی(: ایجاد نواری عاری از پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی توسط 
نیروی کارگری ویا ماشین آالت سنگین عمود بر جهت باد غالب و با شرایط فنی حداقل خسارت به اکوسیستم.

تبصره: در خصوص احداث آتش بر این موضوع قابل ذکر می باشــد که احداث این خطوط مهاری حریق 
به دلیل ایجاد خســارات ناخواســته به عرصه و با توجه به ضعیف بودن عرصه های طبیعی کشور نسبت به 
دستكاری های بیش از حد ساکنین عرصه بیشتر جنبه اطفایی داشته و فقط در عرصه های با حساسیت کم، 
مرز ملی و مستثنیات )جهت جلوگیری از شیوع حریق زراعت به جنگل و مرتع( و مراتع با طبقات مختلف 

با دید پیشگیرانه اعمال می گردد.    
4- مناطق بحراني نيازمند پيشــگيري: به مناطقی گفته می شــود که به دالیل طبیعی، اجتماعی و 

اقتصادی در فصول بحراني سابقه وقوع آتش سوزی در آن مناطق وجود دارد.
5- مناطق حســاس و نيازمند پيشــگيري: برخي مناطق به لحاظ شــرایط خاص رویشگاهي یا نوع 
گونه هاي گیاهي )نظیر ســوزني برگان ـ اکالیپتوس و ...( یا نوع بهره گیري از عرصه ها همچون تفرجگاه ها، 
پارك هاي طبیعي یا شــكارگاه ها و مناطق قرق شــده آمادگي وقوع حریق را دارند البته ممكن است سابقه 
حریق نداشته باشند به این مناطق به جهت این ویژگي ها مناطق حساس اطالق شده که نیازمند برنامه هاي 

پیشگیري از حریق مي باشند.
6- زمان يا فصل بحراني حريق: عبارت از مدت زماني از سال که بیشترین احتمال وقوع آتش سوزي 

در جنگل ها و مراتع وجود داشته باشد.
7- کشــف و شناســايی: عبارت از هر گونه اقدام پایشی مســتقیم و غیر مستقیم جهت جانمایی محل 

وقوع حریق

 اهداف اجرایي اقدامات قبل از وقوع حریق

 بــا عنایت به اینكــه در فعالیت هاي پیشــگیري از حریق  عوامل و امكانات متعددي دخیل مي باشــد  
مي بایســت در تعیین شرایط موجود و از ســوي دیگر برآورد ظرفیت ها و امكانات موردنیاز از استانداردهاي 
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معینــي پیروي نمود، تا انجام هر گونه اقدامي با بهره گیري از روش ها و فعالیت هاي اثرگذار از درصد باالي 
موفقیت برخوردار گردد. 

مهمتریناهدافاقداماتاجراییقبلازوقوعآتشسوزیدرجنگلهاومراتععبارتنداز:
1- کاهش وقوع دفعات حریق

2-جلوگیری از گسترش حریق و کاهش تخریب
3- کاهش میزان خسارات وارده به عرصه های جنگلی و مرتعی در برابر هزینه های ، اطفاء ، بازسازی و احیاء 

4- افزایش آمادگي و هماهنگي در مدیریت و کنترل آتش سوزي 

 مستندات اجرا  

1-سیاست هاي کلي نظام ابالغي از سوي مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( در سند چشم انداز 
2- مواد 45 و 50 قانون اساسي 

3- بند 1 و 2 از ماده 8، ماده 10 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران  
4- ماده 2 از فصل یک و ماده  4 از فصل دوم و ماده 33  آیین نامه اجرایي قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران

5- ماده 1 قانون ملي شدن جنگل هاي کشور 
6- ماده 2، 23، 42، 45، 4۶ و به ویژه 47 )وتبصره هاي ذیل آن( قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 

7- مواد 354 و 355 قانون مجازات اسالمي 
8- مواد 12 و 13 قانون شكار و صید 

9- قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 
10- بخشنامه شماره 107572/47009 مورخ 1390/05/25 معاون اول ریاست محترم جمهوري 
11-مواد 12 و 15 قانون افزایش بهره وري در بخش کشاورزي و منابع طبیع                         

 برنامه عملیاتي قبل از وقوع و گسترش حریق

1-پیش آگاهي، پیشبینی )پهنه بندی مخاطره( 
2- پیشگیري 

3-کشف و شناسایي آتش 
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 1-پیش آگاهي، پیشبینی )پهنه بندی مخاطره( 

 شناخت کلیه عواملي که باعث وقوع و گسترش آتش سوزي در جنگل و مرتع مي گردد، در این مرحله 
انجام مي گیرد. اقداماتي که دستگاه هاي کارگروه در این راستا انجام مي دهند شامل: تهیه نقشه پهنه بندي 
خطر حریق، تهیه نقشــه پهنه بندي حساسیت زماني )فصلي( خطر حریق، تهیه نقشه پهنه بندي گونه هاي 
جنگلي با ارزش و حســاس به حریق در مناطق پرخطر، نصب دســتگاه هاي هواشناسي در مناطق خطرساز 

حریق، نصب حسگرهاي رطوبتي و حرارتي در مناطق خطرساز حریق و با ارزش خواهد بود. 

1-1- مطالعه و شناخت وضعیت عرصه 
2-1- تهیه نقشه هاي پهنه بندي خطر حریق، پهنه بندي حساسیت زماني )فصلي( خطر حریق و پهنه بندي 
گونه هاي جنگلي با ارزش و حســاس به حریق در مناطق پرخطر با اســتفاده از اطالعات ثبت شده آماري 

حریق سنوات گذشته. 
3-1- شناسایي داالن بادهاي فصلي تشدید کننده حریق و تطبیق بر نقشه هاي منابع طبیعي 

4-1- نصب حسگرهاي رطوبتي و حرارتي در مناطق پر خطر و با ارزش 
5-1- تحلیل اطالعیه و اخطاریه و گزارش هاي ماهانه و هفتگي ارســالي از هواشناسي در قالب نقشه هاي 
پهنــه بندي خطر و انجام اقدامات مرتبط و در صورت نیاز صدور ابالغ آماده باش براي دســتگاه هاي عضو 

کارگروه اطفاء حریق ذیل شوراي هماهنگي مدیریت بحران  
6-1- حضور میداني با توجه به نقشــه هاي زماني و پرخطر حریق در عرصه به منظور تعیین ضریب وقوع 

حریق با استفاده از تجربیات عملي و ابزار هاي موجود 
7-1-ارزیابي سالیانه و به روز کردن نقشه ها تهیه شده با توجه به تغییرات اقلیمي   

 2- پیشگیری از حریق

 کلیه اقدامات مربوط به جلوگیري از وقوع و آماده سازي براي مقابله با حریق در این مرحله انجام و  به 
شرح ذیل مد نظر قرار می گیرد: 

1-2- مطالعه
2-2- آموزش، ترویج و اطالع رساني

3-2- عملیات فنی اجرایي پیشگیری از حریق
4-2- هماهنگي

1-2- مطالعه و تهيه طرح

1-1-2-رعایتدورهبحرانیدرزیربنایمطالعاتحریقجنگلهاومراتع:
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  در نظــر گرفتــن دوره بحرانــي از نظــر وقــوع آتش ســوزي در جنگل هــا و مراتــع کشــور در
 برنامه ریزی های مطالعات پایه با احتساب  شرایط اقلیمی حاکم بر کشور )پوشش گیاهي  ـ وجود الشبرگ 
در سطح عرصه - شرایط اقلیمي و به عبارتي دیگر تنوع آب و هوایي( می تواند اقدامات پیشگیرانه را از نظر 

زمان اجرا اثرگذارتر نماید، در این راستا دوره حریق کشور را مي توان به دو دسته تقسیم نمود.
الف-دورهحریقدرشمالکشور:

 زمان بحران در جنگل هاي شــمال کشــور با کاهش رطوبت نسبي هوا ، وزش بادهاي گرم و موسمي و 
انباشت الشبرگ ها در عرصه یعني حدوداً از اوایل آبان لغایت اواخر دي ماه مي باشد. البته بدین معني نیست 
که در بقیه ماه هاي سال مشكل چنداني از نظر وقوع حریق در جنگل هاي شمال کشور وجود نخواهد داشت.

ب-دورهحریقدرسایرمناطق:
 در ســایر مناطق نیز با افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت نســبي و خشک شدن پوشش مرتعي و 

زیراشكوب یعني اواخر اردیبهشت لغایت اوایل آبان بیشترین امكان وقوع حریق وجود خواهد داشت.

2-1-2-شناسایيکانونهايبحرانيحریقبراساساطالعاتمنطقهای
 کانونهايبحرانيحریقبراساسشرایطوویژگيهايذیلتعیینمیشود:

 پوشش گیاهي جنگلي و مرتعي
 شــرایط آب و هوایي )اقلیمي( و حاکم شــدن برخي تغییرات بحران زا )از جمله بادهاي گرم( و کاهش 

رطوبت و افزایش دما.
 مسایل اجتماعي از جمله برخوردها و اختالفات قومي

 کاربري تفریحي و تفرجي در منطقه و حضور شكارچیان
 دامداري سنتي در عرصه ها بویژه توسط عشایر، زنبورداران و ...

 عالوه بر وجود عوامل باال، مناطق بحراني از ســابقه حریق برخوردار بوده و در پریودهاي زماني تغییر آب 
و هوائي امكان وقوع حریق و ضریب آن افزایش مي یابد.

:GIS3-1-2-نقشههاياطالعاتیموردنیازبرپایه
 جهت شناســایي و انجام هرگونه عملیات پیشــگیري از حریق در جنگل ها و مراتع داشــتن اطالعات 

تفصیلي ذیل ضروري است، تا براساس آن نقشه های اطالعاتی بر مبنای GIS  تهیه شود.
 تهیه نقشه توپوگرافي منطقه با مقیاس 1:25000 و درج نیازهاي ذیل در نقشه

 راههاي ارتباطي منطقه جهت مواقع ضروري
 پوشش گیاهي منطقه

 نقشه کانون های بحرانی حریق
 مراکز جمعیتي منطقه
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 مراکز صنعتي و ... منطقه از جمله کارخانجات، معادن بدلیل انفجار مواد منفجره که به منظور اکتشــاف 
مورد استفاده قرار مي گیرد و احتمال ایجاد آتش سوزي داشته باشند 

 محل هاي فرودگاهي بین المللي، منطقه اي و محلي
 شناســایي مناطق احداث چاله هاي آبگیر و پد بالگرد با اســتفاده از نقشه هاي پهنه بندي مكاني و زماني 

حریق و اقدامات اجرایي فیزیكي مربوطه  
 پادگانها و ســایر ایســتگاه  ها جهت بكارگیري توان این مراکز در مواقع بــروز حریق و محل هاي اجرایي 

رزمایش هاي نظامي و میادین تیراندازي و ...
 منابع آب از قبیل طبیعي، مصنوعي )دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن آب ثابت، استخر،  سد و ...(

 بررسي آب هاي جاري منطقه به منظور تأمین و احداث حوضچه هاي موقت  
 بیمارستان ها و مراکز بهداشتي و درماني جهت امداد رساني.

 مراکز تأمین ســوخت منطقه جهت تسریع در امر سوختگیري ماشین آالت و 
خودروها و سوخت رساني به بالگردهاي اعزامي

 مســیر عبور عشــایر و دامداران جهت توزیع اطالعیه هاي هشــدار 
دهنده در این مسیرها در فصل کوچ

 تعیین محل هاي احداث دوربین های کشف حریق
                                  

4-1-2-تهیهطرحپیشگیريازحریق:
 جذب هر گونه اعتبار و هزینه نمودن آن و همچنین انجام فعالیت ها در بخش هاي اجرایي مستلزم تهیه 
و تصویب طرح مي باشــد لذا کلیه اقدامات مربوط به پیشگیري از حریق نیز مي باید در قالب طرحي مدون 

گردآوري و مسائل زیر در آن لحاظ گردد.
 عنوان طرح

 چكیده
 تعاریف / اصطالحات

 فهرست
 مقدمه

 مستندات و اهداف تهیه و اجراي طرح
 تاریخچه یا پیشینه وضعیت طرح های منابع طبیعی سنواتی 

 مشخصات کلی محل اجرای طرح
 روش اجراي طرح
 منابع تأمین اعتبار

 بودجه بندي
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 نتیجه گیري
 منابع مورد استفاده

 2-2- آموزش،  ترويج و اطالع رساني

2-2-1-تشكیلدورههايآموزشيجهتارتقاءسطحدانشوتواننیروهايعملیاتي:
 مناســب و متناسب بودن بدنه عملیاتي مستلزم آموزش هاي تئوري و عملي جدید و حفظ شرایط فوق 
مي باشــد تا نیرو با نوع فعالیت هاي مورد نیاز آشــنا شــده و دانســته هایش را بكار بندد. در دوره هاي فوق 
مي بایســت عالوه بر سرفصل هاي تئوري از وسایل کمک آموزشي شامل عكس، اسالید، فیلم، تجهیزات روز 
و کارآمد و مشــخص نمودن نقاط ضعف عملیات هاي صورت گرفته در خصوص پیشگیري استفاده نمود که 

این آموزش درقالب برنامه هاي ذیل براي هرفرد وگروه آتش نشان ضرورت دارد:
 آموزش جهت بكارگیري کلیه تجهیزات موجود وکاربردي
 انجام تمرین هاي دوره  اي )تخصصي و آمادگي جسماني(

 تهیه سابقه و شناسنامه آموزشي ویژه پرسنل

2-2-2-اســتفادهازروشهايتبلیغاتيوترویجيعموميبابهرهگیریازرسانههايگروهي
سمعي،بصريوجراید

 تبلیغات و ترویج عمومي می تواند یكي از اثرگذارترین روش هاي پیشــگیري از حریق باشــدکه با نشان  
دادن اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر زندگي روزمره مردم و آموزش نكات ایمني به فعلیت برسد. از 

جمله اقدامات فوق مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

3-2-2-انجام مصاحبه هاي رادیو و تلویزیوني و پخش از شبكه هاي استاني صدا و سیما،  چاپ مصاحبه هاي 
مطبوعاتي و ارائه آگاهي هاي عمومي به صورت تبلیغات و نشــر آگهــي و اطالعیه در روزنامه هاي محلي و 
نشریات استاني. تهیه و پخش تیزرهاي تبلیغاتي در خصوص اطالع رساني پیشگیري از حریق ارائه شعارهاي 

پیشگیرانه و مستندات قانوني موجود بازدارنده در خصوص ایجاد حریق بصورت زیرنویس تلویزیوني.

4-2-2-تهیهوتوزیعبروشورهايتبلیغاتيواطالعیههايهشداردهنده:
 صدور اطالعیه هاي هشــدار دهنده و آگاه کننده و بروشورهاي تبلیغاتي که شامل شعارهاي آگاه کننده 
و پیشگیرانه از حریق و ارائه مستندات قانوني بازدارنده از ایجاد حریق در عرصه هاي منابع طبیعي پیش از 

آغاز فصل بحران.
 اســتفاده از روش هاي تبلیغاتي نظیر تهیه و توزیع تقویم، ســاعت، خودکار و ... با موضوعات بازدارنده 

ایجاد حریق.
 استفاده از پیام هاي کوتاه شرکت هاي مخابراتي استان )پیامک مرتبط با موضوع(

17

از
ل 

قب
ت 

اما
قد

ی ا
رای

اج
ل 

عم
 ال

ور
ست

د
عی

بی
 ط

بع
منا

ی 
ها

صه 
عر

در 
ق 

ری
 ح

وع
وق

 



2-2-5-تهیهونصبتابلوهايهشداردهنده:

 اینگونه تابلوها مي بایســت در مناطق ومعابر پر تردد و نیز عرصه هــاي بحراني، تفرجگاهي و جاده هاي 
مواصالتي با انتخاب نوشــته هاي مرتبط، شــعارهاي پیشــگیرانه از حریق و مســتندات قانوني بازدارنده با 

مشخصات ذیل تهیه و نصب گردد.

مشــخصاتتابلوهايهشدارحریق: شــامل صفحه آهني نمره 2 به ابعاد ۶0×120 سانتیمتر، پایه به 
ارتفاع 2 متر شــامل قوطي 40×۶0 میلي متر که مي تواند بصورت یک پایه یا دو پایه باشــد که نوشته روي 
صفحه: شامل اداره کل منابع طبیعي استان، اداره شهرستان و واحد منابع طبیعی ثبت یک شعار مربوط به 
پیشگیري از حریق و ثبت کد امداد جنگل و مرتع در پایین تابلو با اندازه خط و رنگ بندي مناسب )زمینه 
ســبز و نوشــته ها سفید یا زرد( با دید از دور خصوصاً در شب و شــرایط منطقه و به فواصل قابل رویت در 

محل های ورودی پارك ها، عرصه های تفرجگاهی و محل تردد دامداران و بهره برداران نصب گردد.
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6-2-2-آموزش کلیه نیروهاي مربوطه اعم از مردمي، کادر و کلیه دســتگاه هاي اجرایي )بخشنامه شماره 
107572/47009 مورخ 1390/5/25معاون اول ریاست محترم جمهوري( به طور مستمر  

7-2-2-هماهنگي با ادارات آموزش و ترویج در جهت نیازسنجي و برگزاري دوره هاي آموزشي و ترویجي.
8-2-2-تهیه سرفصل هاي آموزشي مرتبط، با تأیید ادارات آموزش و ترویج.

9-2-2-تهیه تقویم آموزشي سالیانه.
10-2-2- هماهنگي با سایر ادارات نظیر آموزش و پرورش، شهرداري، نیروهاي لشگري و کشوري در جهت 

برگزاري کالس هاي آموزشي ـ ترویجي.
10-2-2-برگــزاري کالس هاي آموزشــي و ترویجــي جهت روســتائیان به ویژه دامــداران، زنبورداران، 

جنگل نشینان، عشایر، کشاورزان، بهره برداران محصوالت فرعی عرصه های
11-2-2- منابع طبیعی و مجریان طرح هاي منابع طبیعي جهت آموزش روش های پیشگیرانه و اطفاء حریق.

21-2-2-هماهنگي با ائمه جماعات، روحانیون، ریش ســفیدان، معتمدین محلي، شــوراهاي اســالمي 
روســتاها و ... جهت آگاهي و اطالع رســاني مردم در خصوص حریق در عرصه هاي منابع طبیعي و امداد به 
موقع در زمان وقوع حریق بخصوص در مناســبت های ویژه و ماه هــا و ایام خاص نظیر ماه مبارك رمضان، 

دهه محرم و ...

 3-2- عمليات فنی اجرايي پيشگيری از حريق:

اجرايفعالیتهايمؤثردرقالبطرحمطالعاتيتهیهشدهبهشرحذیلميباشد
1-3-2-ایجادخطوطآتشبر:

 یكــي از فعالیت هــاي فیزیكي و مؤثــر در خصوص پیشــگیري و کنترل روند حریــق احداث خطوط 
آتش بر مي باشــد. آتش برها در عرصه هاي جنگلي و مرتعي که تعدد حریق در آنها باال مي باشــد و همچنین 

جنگلكاري هاي حساس به حریق، همچون سوزني برگان ایجاد مي گردد.
روش ایجاد این خطوط مهاري و اصول فني آن به نوع پوشــش، ارتفاع پوشش، شیب منطقه، شرایط آب و 

هوایي و ... بستگي دارد و در احداث آن رعایت موارد ذیل ضروري به نظر مي رسد.

1-ایجاد نوارهاي آتش بر مي بایست عمود بر جهت باد غالب منطقه باشد.
2-در اراضي با پوشش جنگلي عرض نوار آتش بر باید از طول بلندترین درختان حاشیه نوار بیشتر باشد.

3-در مناطقي که شدت باد زیاد باشد عرض نوارهاي آتش بر بیشتر و تعداد نوارها بیشتر خواهد شد.
4-از ایجاد آتش بر در شیبهاي تند باید خودداري گردد زیرا بدلیل غلتش گداخته ها بي اثر خواهد بود.

5-در جنگل هاي خزان کننده در اواســط پاییز مي توان با جمع آوری و خروج الشبرگ ها و ضایعات چوبی 
نوارهایي در قالب آتش بر ایجاد نمود.

6- ایجاد آتش بر سبز بصورت خطی یا نواری، با کاشت  گونه هاي مقاوم به حریق )اکثریت گونه های پهن 
برگ( در جنگل های دست کاشت حساس به آتش سوزی نظیر جنگلكاری باگونه های خالص سوزنی برگ.
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7-آتش برهاي بدون پوشش مي بایست هر ساله و بصورت دوره اي و در زمان مناسب مورد پاکسازي قرار گیرد.
8-در عرصه هاي مرتعي در هنگام احداث آتش بر ابتدا کل پوشــش علوفه اي پاکســازي شــده و سپس با 
تراکتور یا دیگر روشها شخم گردد یا از ابتدا با گریدر و بلدوزر پاکسازي کامل صورت گیرد در مناطق مرتعي 
بادخیز عرض نوار متناسب با شدت گسترش حریق های سنواتی، اکوسیستم منطقه وتشخیص کارشناسان 

مربوطه می باشد.
9-در صورت ایجاد خاکریز در زمان تیغ کشیدن عرصه، خاکریز مي بایست سوي دیگر نوار آتش بر و مقابل 

جهت باد غالب منطقه باشد.

تصاويری از احداث آتش بر توسط تجهيزات ساده يا ماشين آالت پيشرفته

21

از
ل 

قب
ت 

اما
قد

ی ا
رای

اج
ل 

عم
 ال

ور
ست

د
عی

بی
 ط

بع
منا

ی 
ها

صه 
عر

در 
ق 

ری
 ح

وع
وق

 



22

ت قبل از
ستور العمل اجرایی اقداما

د
صه های منابع طبیعی

 وقوع حریق در عر



2-3-2-ذخیرهونگهداريآبتوسطاستخرهايثابتومخازنمتحرك:
1-2-3-2-مخازنذخیرهآببصورتثابتومتحرك:

 به منظور ســرعت عمل بخشــیدن به عملیات مقابله با حریق در عرصه هایي که امكانات ذخیره ســازي 
آب وجــود دارد مي توان با احداث حوضچه هاي ثابت یا اســتقرار تانكر و مخازن آب در فصول پرباران قبل 
از شــروع فصل بحران این مخازن را پر از آب نموده تا در مواقع ضروري اســتفاده گردد. حتي االمكان این 
مخازن نگهداري آب در نقاط مرتفع منطقه قرار داده شــود تا امكان استفاده بهتر و عدم جابجایي زیاد آب 
در ارتفاعــات توان عملیاتي را باال ببرد. همچنین در خصوص حجم مخازن ثابت با توجه به محدودیت های 
منطقه حداقل دو هزار لیتر در نظر گرفته شــده و در مورد مخازن متحرك حجم مخزن رابطه مســتقیم با 

توپوگرافی منطقه، نوع و قدرت خودروهای حمل کننده دارد.
2-2-3-2-احداثاستخرهايآبگیريبالگرد:

 با توجه به بعد فاصله مناطق بحراني و نیاز ســریع دسترســي به منابع آب جهت برداشت آب به  وسیله 
بالگرد محل آبگیري مشخص می شود. )پالن استخر آبگیري در صفحات بعد مشخص شده است(.
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3-3-2-پیشبینينیازهايتجهیزات)انفراديوگروهي(پیشبینيوســایلوتجهیزاتاطفاء
حریقگروهيوانفراديوتهیهوتوزیعآندرزمانمناســبقبلازفرارسیدنفصولبحرانيو

درمناطقهدفازضروریاتاست.اینوسایلعبارتنداز:
1-3-3-2-انفــرادی: آتش کــوب ـ بیــل ـ شــنكش ـ کوله پشــتي ـ تبــر ـ داس ـــتبر کلنــگ  

 پوتین ـ لباس کار ـ کاله ایمني ـ عینک محافظ ـ ماسک فیلتردار ـ دستكش و لباس نسوز ـ مچ بند ـ پا 
بند ـ  چراغ قوه دستي ـ فانوس ـ کیسه خواب ـ پتو ـ بیسیم ـ GPS ـ اره موتوري ـ نقشه منطقه ـ فلكس 

پک ـ قمقمه ـ قیچي باغباني و ....
2-3-3-2-گروهی: گالن آب ـ پمپ آب ـ چادر صحرائي ـ جعبه کمک های اولیه و...

3-3-3-2-استفاده از تجهیزات پرنده سبک جهت کشف و مساحی حریق های صعب العبور 
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4-3-2-نگهداريوکنترلادوات
1-4-3-2-نگهداري:

 باتوجه به ماهیت کاري پیشگیری و اطفاء حریق و لزوم آماده به کاربودن کلیه ادوات و تجهیزات مقتضي 
اســت کلیه وسائل مربوطه دریک محل جداگانه و سرپوشیده و قابل دسترسي جهت ارسال و بكارگیري در 

کوتاه ترین زمان در مناطق مورد حریق باشد.
محل نگهداري مي تواند به دو صورت ثابت و سیار باشد.

الف-مشخصاتانبارثابت:
 حداقل ابعاد 3 ارتفاع ×  4 عرض × 3 طول متر

 داراي قفسه بندي جهت نگهداري ادوات حداقل دردو بعد انبار و از کف تا سقف باشد.
 داراي نورکافي درتمام ساعات شبانه روز )داراي شبكه برق باشد(

  کلید محل نگهداري نیز به تعداد سه عدد در اختیار جنگلدار یارئیس اداره، مامورکشیک، امین اموال باشد.
ب-مشخصاتاتاقکسیار:

 حداقل ابعاد 2 × 3  متر، داراي قفســه بندي جهت نگهــداري ادوات حداکثردردوبعد طولي اتاق وازکف 
تاسقف باشد.

 داراي نورکافي درتمام ساعات شبانه روز )درشب داراي شبكه برق اضطراري باشد(
 کلید محل نگهداري نیزبه تعداد 3 عدد دراختیارجنگلداریارئیس اداره، مامورکشیک، مین اموال باشد. 

ضمناً در کنار انبار ثابت، نســبت به پیش بیني مخزن ذخیره آب با ظرفیت حداقل 1000 لیتر و یا شــبكه 
آبرساني مجهز به چند شیر فلكه اقدام الزم بعمل آید.

2-4-3-2-کنترلادوات:
 کنترل ادوات به معناي اطمینان از آماده به کار بودن و همچنین در مورد وسائل پرشونده مهیا بودن از 
موارد مورد نظر مي باشــد . براین اساس براي کلیه وسائل امرکنترل درطي دوره هاي معین صورت مي گیرد 

تا در تمام زمان ها تجهیزات وادوات آماده جهت اعزام به مناطق مورد نظر باشند.
 کنترل ادوات طبق لیســت موجود صورت خواهد پذیرفت ضمن آنكه جایگزیني ادوات و تجهیزات نیز 
باید بطور ســاالنه مورد توجه قرارگرفته شــود. به نوعي که پس از  مستهلک گردیدن ویاخرابي کلي ناشي 
ازحوادث باید فورا“ نســبت به جایگزیني پیش بیني الزم صورت گیرد )درخواســت و پیش بیني در بودجه 

سال بعد(

3-4-3-2-تجهیزاتموردنیازدروسیلهنقلیهپیشگیریواطفاءحریق:
 وســایل نقلیه مورد استفاده براي عملیات پیشگیری و اطفاء حریق مي بایست بدون مشكل خاصي در 
مأموریت ها و مناطق صعب العبور قابل اســتفاده بوده و مجهز به امكانات ذکر شــده در جداول صفحه 29 

و30 باشد.
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»جدول تجهیزات مورد نیاز در وسایل نقلیه )اتومبیل( پیشگیری و اطفاء حریق«

توضيحاتتعدادميزان ضرورتتجهيزات
اختياريحتمي

1×دمنده

2×کوله پشتی اطفای حریق 

3×مخزن 20 و 10 ليتري

1×کپسول آتش نشاني

1×آتش کوب

1×بيل

1×شن کش

4 جفت×مچ بند و پابند

4 دست×لباس نسوز

4×ماسك

4×عينك

1×چراغ  قوه اضطراري

2×پتو
غذاي فاسد نشدني )ویژه 

×عمليات(
به اندازه 

هشت وعده
یك عدد×جعبه کمكهاي اوليه

یك دستگاه×بيسيم

GPS×1
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»جدول تجهیزات موردنیاز در موتورسیکلت جهت پیشگیری و اطفاء حریق« 

توضيحاتتعدادميزان ضرورتتجهيزات
اختياريحتمي

1×کوله پشتی اطفای حریق

1×بيسيم

GPS×1

1×ماسك

1×عينك

دو جفت×مچ بند و پابند

1×بيل تاشو یا تبر کلنگ
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5-3-2-اقداماتوفعالیتهايفنيدرطرحها:

 اجــراي بعضي اقدامات در طرح های جنگلداری و جنگلكاری مي تواند از وقوع حریق پیشــگیري نموده 
یا از توســعه آن جلوگیري نماید. بعنوان مثال ایجاد جنگل هاي ناهمسال و آمیخته، انجام عملیات پرورشي 
از قبیل تنک کردن و روشــن کــردن توده هاي جنگلي در مناطق مختلف و جنگلكاري شــده، جمع آوري 
مازاد مقطوعات و درختان خشــک و پوسیده و الپي، همچنین مراقبت از جنگل بوسیله قرق و حصار کشي 
مي تواند اثرات زیادي بر پیشگیري از بروز حریق داشته باشد. در این راستا اقدامات مشروح ذیل مي بایست 

در دستور کار قرار گیرد:

1-هماهنگــي با ادارات فني جنــگل و مرتع جهت گنجاندن الزامات حفاظتــي و حمایتي در هنگام تهیه 
طرح هاي منابع طبیعي )جنگلداري چند منظوره، مرتعداري، تثبیت شن و...

2- ملزم نمودن مجریان طرح ها به اجراي تعهدات و انجام اقدامات پیشگیرانه از حریق

3-پیش بیني و تأمین اعتبار الزم جهت اجراي عملیات مربوطه در طرح هاي اجرایي موردنظر

4-برنامه ریزي در جهت جنگلداري مقاوم به حریق در قالب غرس گونه هاي مقاوم به حریق، پارســل بندي 
جنگل با هدف مدیریت آسانتر، اجراي به  موقع عملیات پرورشي و اختالط گونه ها با هدف کاهش حساسیت 

و مقاوم نمودن جنگل به حریق با هماهنگي ادارات فني مربوطه

5-پاك سازي عرصه هاي بحراني از تنه هاي افتاده، درختان سرپاي خشک، توخالي و آفت زده در عرصه هاي 
جنگلي بعنوان کانون بحراني 

6-در راســتاي رعایت موضوع اختالط گونه ها با هدف کم نمودن حساســیت عرصه به حریق در صورت 
جنگلكاري سنواتي با گونه حساس ایجاد چند نوار از گونه هاي مقاوم به حریق متناسب با شرایط منطقه در 

فواصل نوارهاي کشت شده مناسب مي باشد.

7- در جنگلكاري ها مي بایســت جهت کشــت نوارها عمود بر جهت باد غالب منطقه بوده تا فواصل نوارها 
شبیه آتش بر عمل نماید.

8-در عرصه هاي جنگلكاري شــده مي بایست هرساله عملیات پرورشي صورت گرفته و قبل از شروع دوره 
بحرانی حریق کلیه پوشــش گیاهي بین نوارها جمع آوري و از عرصه خارج گردد. در عرصه هاي جنگلكاري 
شده ایجاد یک شبكه کامل جاده اي در توده جنگلي و حتي االمكان عمود برخطوط کشت نیاز بوده که ضمن 

ایفاي نقش آتش بر باعث سهولت در اجراي عملیات در عرصه  گردد.

9- در طرح هاي مدیریت منابع جنگلي و طرح هاي غني سازي و همچنین طرح هاي تحقیقاتي که قرق کامل 
اعمال مي شــود زمینه براي بروز حریق شدیداً فراهم مي شــود. لذا با جذب قرقبان فصلي و آگاه به مسائل 
پیشگیري و اطفاء حریق و ایجاد و پاکسازي آتش بر و نصب یک اتاقک جهت نگهداري و سایل اطفاء حریق 

و تكمیل و انبار کلیه وسایل در آن از موضوع حریق در این مناطق پیشگیري به عمل آید.

10- احداث راه هاي دسترسي و مرمت جاده هاي موجود در مناطق پرخطر و خطرساز. 
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 4-2- هماهنگی
1.تشكیل ستادهای پیشگیری و اطفاء حریق با استفاده از مشارکت کلیه دستگاه ها با فعالیت بیشتر به ویژه 

در فصول بحرانی و هماهنگی با کلیه مسئولین در سطح استان و شهرستان.
2. حضور فعال مدیران کل و مسئولین شهرستان ها در ستاد های حوادث و بحران  جهت مدیریت به  موقع 

حریق و ارائه طرح های پیشگیرانه قبل از فصول حریق و اخذاعتبارات کمكی.
3. ساماندهی و تفكیک وظایف و تعیین توان عوامل عملیاتی مختلف از قبیل نیروهای نظامی و انتظامی، یگانهای 
حفاظت درون و برون سازمانی، اداره راه، شهرداری، آتش نشانی، هالل احمر و... جهت فرا خوان در موارد ضروری.

4.ایجاد پایگاه مرکزی به منظور تقویت سیستم کنترل و مراقبت از عرصه های بحرانی و ایجاد امكان حضور 
به  موقع نیروها در عرصه های بحرانی.

5.شناســایی، هماهنگی و واگذاری بخشــی از اقدامات به شــوراهای اسالمی شــهر و روستای همجوار با 
عرصه های جنگلی و مرتعی در خصوص اقدامات پیشگیرانه 

6. برنامه ریزی و تنظیم تفاهم نامه منطقه ای با دهیاران در راســتای عملیاتی شدن فعالیت های فرهنگی و 
فنی پیشگیری از حریق.

7. هماهنگی و ســاماندهی خودروهای کمک دار دیگر دســتگاه های اداری شهرســتان با توجه به کمبود 
خودرودر خصوص تأمین بخشی از نیازها در مواقع لزوم از طریق ستاد حوادث غیر مترقبه استان. 

8. ایجاد رابطه نزدیک و هماهنگی های الزم با ارگان های دولتی از قبیل فرمانداری، بخشــداری، دهیاری، 
شوراهای اسالمی، نیروهای نظامی و انتظامی و... با منابع طبیعی شهرستان ها.

9.برگزاری مانور آموزشی با هماهنگی و همكاری سایر دستگاه های ذی ربط جهت آمادگی نیروهای سازمانی 
)منابع طبیعی و دستگاه های اثرگذار(، نیروهای مردمی و آماده به کار شدن تجهیزات و امكانات.

1- کشف حریق:
 کلیه اقدامات مربوط به شناســایي رخداد حریق در عرصه هاي جنگلي و مرتعي با استفاده از امكانات و 
روشهاي مختلف که شرح  وظایف هر  وزارتخانه، سازمان، نهاد، موسسات دولتي و غیر دولتي به شرح  ذیل 

مي باشد. گشت هوایي با بالگرد و هواپیماي کوچک  
1. گشت زمیني با استفاده از وسایل نقلیه موتور سیكلت و ماشین هاي کمک دار و جنگل گردشي  

2. کسب اطالعات وقوع رخداد حریق توسط نیروهاي محلي )گروه هاي سازماندهي شده بسیجي و مردمي، 
دهیار، بخشدار و فرماندار( 

3. کســب گزارشــات مردمي از وقوع رخداد حریق با اســتفاده از مرکز اطالعات امداد جنگل و مرتع با کد 
1504 و مرکز اطالعات آتش نشاني ) تلفن125 ( 

4. بهره گیري از سامانه هاي سنجش از دور و غیره 
5. به کارگیري نیروهاي فصلي 

۶. درخواست تشكیل جلسه شوراي هماهنگي مدیریت بحران   
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» ساختار عملیاتي برنامه کشف )استاني( «
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ت قبل از
ستور العمل اجرایی اقداما

د
صه های منابع طبیعی

 وقوع حریق در عر



منابع

طرحایجادناوگانپیشــگیریواطفاءحریقدرجنگلهاومراتعکشــور-دفترحفاظت 
وحمایت1385

دستورالعملمعیارهاوضوابط)اســتانداردهای(الزماالجرادرناوگاناطفاءحریق-دفتر 
حفاظتوحمایت1383

فهرستبهایابنیه-دفترمهندسیوارزیابیطرحها1399 
طرححفاظتیحوزههایآبخیزشهرستانهایاستانگیالن-1385 

طرحجامعپیشگیریازوقوعحریقدرسطحجنگلهاومراتعاستانگیالن1386 
سایتهایتصویریواطالعرسانیاینترنتیسالهای2000تا2006 

دستورالعملاجراییپیشگیریازحریق-دفترحفاظتوحمایت1388 
طرحجامعمدیریتحریقدفترحفاظتوحمایت-یگانحفاظت1389 

دستورالعملطرحجامعمدیریتپیشگیريواطفاءحریقدرجنگلهاومراتعکشور)اقدامات 
قبل،حینوبعدازوقوعآتشسوزي(-یگانحفاظت1391
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