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 يپوشش گياه هاي يسوز آتشدر  ها سرپرستارتباط با تيم و  :EF3واحد 
 هاي يسوز آتشدر  مؤثرهمراه براي ارتباط  يها تلفنو  ها سيم يباستفاده از  :١-١  مؤلفه

 يپوشش گياه
 يپوشش گياه هاي يسوز آتشيك ساختار سازماني در با اجرا مطابق  :٢-١  مؤلفه

  

  دربارة اين واحد
كه در مديريت  سازمانيتوسط افراد و ساختار فرماندهي  شده واحد به ارتباطات استفادهاين 

 يسوز آتشيا  حريق اطفاءعمليات  در مناطق روستايي، در يپوشش گياه هاي يسوز آتش
  .پردازد يم، كنند يمتجويزي كار 

: جنگل، درختچه، علف يا ياهيگ  پوشش ةنحوي توسعه يافته كه براي هر منطق اين واحد به
  .داردكاربرد  تورب 

، زراعت، جنگلداري، مديريت شكار، نشانيبخش خدمات آتشدر  فعالاين واحد از افراد 
 يسوز آتشبه مديريت  وقت پارهوقت يا  تمام صورت به و افرادي كه تفرجحفاظت، مديريت مراتع و 

  .كند يم، پشتيباني كنند يمكمك   يپوشش گياه
  

  در موارد زير توانايي داشته باشيد:براي دستيابي به اين واحد شما بايد 
  ؛مؤثرارتباط  
  ؛ها آموزشدرك و پيگيري  
  ي؛سوز آتش در مورد سازماني يها دستورالعملپيگيري  
  ؛آتش ميداناجراي ايمن در 
  كنند؛ يمآتش كار  ميدانكه در  يافراد ديگرپشتيباني از  
  ةسازماني و فرماندهي براي يك حادث يها دستورالعملواكنش مناسب، مطابق 

 ي.سوز آتش
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و عبارات  ها واژه
 كليدي

 يها واژهمرتبط با آن، توانايي درك  هاي يتفعالدرك محتواي اين واحد و  منظور به
در اين واحد مهم است. تعاريف مربوط به اين واحد به شما كمك  شده استفاده

 خواهد كرد.
منابع،  ممكن استدارد. اين سهم  يسوز آتشسازماني كه سهمي در حاصل   ١عامليت

  امالك باشد. يمند بهرهقانوني، يا  هاي يتمسئول
  لنگرگاه ةنقط

جايي كه ساخت خط  ؛يك مانع براي گسترش آتش طور معمول به ؛مناسب يمحل
اشتعال آتش از پهلو  احتمال. اين نقطه براي كم كردن كردشروع  توان يمرا آتش 

  .شود يمخط آتش استفاده ساخت  در زمان
  تجمعات ةمنطق

 آتش و تجهيزات براي انتقال به خط كاركناندر يك كمپ آتش كه  يا منطقه) ١(
 براي حادثهموقت در محل  طور بهكه  يا منطقه) ٢شده است. ( جمعدر آنجا 
  اختصاص يافته است. )ICS( اي يقهدق دسترسي سه ةو تجهيزات برپاي كاركنان

سرپرست بخش يا فرمانده حادثه (بسته به اندازه يا  به گزارش ئةتهيه و ارا  )CL( كاركنانرهبر 
  كاركنانو رفاه  ايمنيشده و  پيچيدگي آتش). مسئول براي اجراي وظايف تعيين

  دهيفرمان
 دهي. مسئول فرمانآنهادر اجراي نقش و وظايف  سازمانهدايت اعضا و منابع يك 

مطابق  دهي. فرمانشود يتعيين م سازمانيا با توافق در يك  قانون مطابق
  كند. هاي سازمان عمل ميدستورالعمل

  كنترل
 مطابقواكنشي در يك وضعيت اضطراري. مسئول كنترل  هاي يتفعالجهت كلي 

و مسئوليت اقدام و  شود يمتعيين  واكنش اضطراري ةيا در يك برنام قانون
  . عهده دارد را به وضعيت در اين نيازها مطابقديگر  يها بخشسازماندهي 

  .شوند يماز مردم يا چيزهايي كه از محيط آتش دور نگه داشته  گروهي  ٢قرنطينه
  عظيمحريق  از يك ييها قسمتكنترل آتش براي  هاي راهبرداجراي   فرمانده بخش
مركز عمليات 

  اد شده است.يجهماهنگي واكنش و پشتيباني حادثه ا منظور به تسهيالتي كه  اضطراري
  .يابد يمگسترش  ،اوليه حملة دور ازكه  اطفاءعمل   يافته توسعه حملة

حال سوختن آن در كه آتش در  ييا امالك ياهيگ  پوششاز زمين،  يا منطقههر   آتش ميدان
  است. يسوز آتشاست يا سوخته شده است، يا در تهديد براي سوختن در يك 

  نشان آتش
-اين آتش .كند يمعمل  حريق اطفاءكه در  سوزي هر يك از كاركنان مرتبط با آتش

 كاركنانو رفاه  ايمنيو  كاركنانفرمانده توسط  شده براي وظايف تعيين نشانان
  دارند. مسئوليت

سكوي فرود 
  ٣هليكوپتر

در طول  كوپترها يهلو بارگيري  نگهداري، يگير سوخت، كردن مكان اصلي پارك
  يسوز آتش ةحادث

                                                           ١. Agency 
٢. Cordon 
٣. Helibase /Helipad 
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  و وظايف حياتي در يك حادثه ها راهبردبيان اهداف،   اقدام حادثه ةبرنام
فرماندهي  ةنقط

  كند. يم بيانواكنشي را  هاي يتفعالمكاني كه فرمانده حادثه جهت كلي   حادثه
 هاي راهبرداهداف كلي و  ةفردي با مسئوليت كلي براي مديريت حادثه، توسع  فرمانده حادثه

  كنترل آتش
، يزير برنامهبالقوه شامل فرمانده حادثه، عمليات،  طور بهگروه مديران ارشد،   تيم مديريت حادثه

  سازمانمالي و عمومي  يها بخشتداركات، 
 پشتيباني از در يسوز آتشبا منابع اوليه براي ورود به  گرفته اقدامات انجام  مقدماتي حملة

  ييا زمين ييهوا تيملوگيري از گسترش بيشتر آتش، با جو امالك و  موجودات زنده
  ، سازمان يا مسئول با مسئوليت قانوني براي كنترل يك حادثهخدمات، عامليت  مسئول هدايت
  ايجاد تسهيالت، خدمات، مواد در پشتيباني از حادثه  مدير لجستيكي
، يبالقوه شامل كاركنان زمين صورت بهبراي كنترل آتش،  ها يوهشو  ها راهبرداجراي   مدير عمليات

  سنگين هاي ينماشهوايي و 
مدير 

  يزير برنامهاطالعات/
اطالعات در مورد رفتار آتش و منابع براي ايجاد و اصالح  وتحليل يهتجزو  يآور جمع

  آتي يكار ةكنترل حادثه براي دور هاي راهبرداهداف و 
  ... به يسوز آتشاز يك  ينينش عقبايمن براي  يمحل  ايمنيزون 

  از محيط آتش قسمتدر يك  ها يتفعالمدير   قسمتسرپرست 
  شكل زمين در يك منطقه  توپوگرافي

تلفات، براي تعيين اولويت پزشكي در  يبند طبقهبراي  شده (مكان) استفاده فرايند  (منطقه) ١ترياژ
  ها بازماندهجهت افزايش تعداد 

  
 پوشش گياهي هاي سوزي آتشدر  مؤثرارتباط  :١- ١  مؤلفه

 :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد    
 ها وضعيتپوشش گياهي براي تشريح  سوزي آتش شناسي واژهاستفاده از  .١

  سوزي؛ آتش ميداندر 
و  ها تيمي هم بهاطالعات در مورد وضعيت و انتقال اطالعات  آوري جمع .٢

  ؛و منطقي واضح صورت بهسرپرست 
 هاي دستورالعملو تلفن همراه مطابق با  سيم بيتجهيزات  نگهداري .٣

  ؛سازماني و توليدكنندگان
آوردن بهترين پوشش و  دست بهو تلفن همراه براي  سيم بيتنظيم  .٤

  ؛دريافت
                                                           ١. Triage  
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 ؛سازماني هاي دستورالعمليا فركانس مطابق با نوع پيام و  كانالانتخاب  .٥
  مخابره؛ تحت شرايط سخت، با جزئيات مورد نياز و تصديق ها پيام مخابرة .٦
  .دستي هاي سيگنالساده با استفاده از  هاي پيام مخابرة .٧

  :دهد ميموارد زير را پوشش   مؤلفهاين   
  :مختلف كار با مردمالف) 

  اعضاي تيم؛ .١
  ها؛ ديدبان .٢
  ؛ها سرپرست .٣
  ؛داوطلبان .٤
 ؛صاحبان و مديران اراضي .٥
 ؛صاحبان امالك .٦
  .مردم عادي .٧

  :ارتباطاتمتنوع  يها روشب) 
 ؛رو در رو .١
 ؛دستي هاي يگنالس .٢
 ؛VHFراديوهاي  .٣
 ؛ها تلفن .٤
  .تلفن همراه .٥

  سخت يزيست  محيطكار در انواع شرايط پ) 
  ؛باد .١
 ها. يگالو  ها تپه .٢

 

  :١- ١  مؤلفهمفاد 
 مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد: 

دستي و متصديان  هاي يگنالس، ها تلفن، ها سيم يب هاي يتمحدودو  ها يتقابل .١
  ؛آتش ميداناطالعات به  مخابرةبراي 

  ؛ارتباطي ةبخشي از يك شبك عنوان به ها سيم يبچگونگي استفاده منظم از  .٢
  ؛باتري، نگهداري و شارژ باتري استفاده حداكثري از توانچگونگي  .٣
  ؛دستي هاي يگنالسچگونگي و مكان استفاده از  .٤
 ؛زبان روشن و ساده استفاده از .٥
 .)NATO( المللي ينبالفباي آوايي  .٦
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  پوشش گياهي هاي يسوز آتشاجرا در يك ساختار سازماني در   :٢- ١  مؤلفه
  :بتوانيد انجام دهيدمواردي كه بايد       

  ها و سرپرست اعضاي تيمشناسايي و تعيين موقعيت  .١
يد اهداف شما با شخص أيو ت ها گزارش ةبرقراري جلسات توجيهي و ارائ .٢

  ؛مربوط
 يسازمانده مطابق باشما  ةبا وظيف و مسئوليت مناسبات اجرا در سطح اختيار .٣

  ؛شما
  ؛مؤثربهنگام و  يروش به ها آموزشپاسخ به  .٤
  .برنامهدر گزارش و عمل فوري و مناسب در ارتباط با مشكالت و تغييرات  .٥

  :دهد يمموارد زير را پوشش   مؤلفهاين     
  نوع حادثه: الف)
  ؛غيرمنتظره ةحادث .١
  .شده يزير برنامه رويداد .٢
  :سازماندهي ساختار فرمانب) 

 ؛عناصر .١
 ي.شناس واژه .٢

  مواردي كه بايد بدانيد و درك كنيد:    
  ي؛پوشش گياه هاي يسوز آتششما در  نسرپرستاآگاهي از  .١
  ؛ساختار فرماندهي سازمان شما .٢
  المللي؛ ينب ةعملكرد، هدف، وظيفه و ساختار سيستم فرماندهي حادث .٣
، مديران يزير برنامهفرماندهي حادثه،  هاي يتمسئولعملكرد، هدف، وظيفه و  .٤

 ؛عمليات و تداركات
 هاي يسوز آتشبراي  المللي ينبسيستم فرماندهي حادثه اعمال  گيچگون .٥

  وابسته؛عملياتي  هاي يطمحپوشش گياهي و ديگر 
 ؛پوشش گياهي هاي يسوز آتشكليدي مديريت اضطراري در  يها لفهؤم .٦
  .پوشش گياهي هاي يسوز آتشو كنترل در  فرمان ةتئوري پاي .٧
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  سلب مسئوليت
شما از  ةو استفاد كند مي بيانرا  يتسا وبشما از اين  ةاستفاد ةنحواين سند سلب مسئوليت 

. لطفاً توجه داشته باشيد شود يمقبول كامل اين سند از جانب شما تلقي  ةمنزل به يتسا وباين 
تغيير  يا شودروزرساني  بدون اطالع قبلي به ممكن است يتسا وبكه اطالعات موجود در اين 

 ةتوسع يها طرحآتش و خدمات امداد و نجات و  المللي ينبانجمن كند. مركز جهاني پايش حريق، 
  } هيچيتسا وب) {و مسئول اين "EuroFireشركاي "عنوان بههمديگر (با  Ltdروستايي 

وجو و  ز باشد) را در زمينة جستمسئوليتي (تا بيشترين حد ممكن كه توسط قانون مجا
. اطالعات پذيرند ينم يتسا وباز اين  ا، استفاده از اطالعات در برداشت و دانلود محتويتسا وب
اهداف اطالعات عمومي  در زمينةفاً صر نيست؛ بلكه يا حرفهحقوقي يا  ةيك مشاور يت،سا وباين 

 نيست. شركاي شود بررسي مي منظور هدفي خاص بهكه  محتوايياطالعات و شامل فراهم شده و 
EuroFire  هيچ مسئوليتي را در قبال كامل يا دقيق بودن اطالعات يا يتسا وب{و مسئول اين {

در قبال هر گونه ضرر و آسيب كه ممكن است بر اثر  ياحاوي آن باشد  يتسا وببيانيه كه اين 
 ياغيرمستقيم  و چه وجود آيد، چه ضرر و زيان مستقيم به شده اتكا به اطالعات و محتواي ياد

 ةو شما نبايد بدون مشاور شودنبايد اتكا  يتسا وبمحتواي اين به . پذيرند ينم مدهاي آنهاپيا
فاً برمبناي اين اطالعات و محتوا عمل صركاري مورد نظر،  ةدر حوز دار صالحيت افراد يا حرفه

معين موجود  ها و محتواي بخش زمينةمتن سلب مسئوليت در  عنوان به را عالوه اين متن كنيد. به
ديگر كه در اين  هاي يتسا وبارجاعي به  هاي ينكلگرفت.  كار به توان يم يتسا وبدر اين 

} يتسا وباين  {و مسئوالن EuroFireو شركاي  استصفحات موجودند صرفاً جهت اطالع 
 ياده هايي كه به آنها لينك داده ش يتسا وبمحتواي  ياقبال دسترسي  گونه مسئوليتي در هيچ

كه در آنها طرح شده است را  رهاييو لزوماً نظ يت داده شده، ندارندسا وبكه به اين  هايي ينكل
 .كنند ينم ييدتأ

و عقايد شركاي  هاباشد كه نظر نظرهاييشامل عقايد و  ممكن است يتسا وباطالعات اين 
EuroFire نباشد، مگر اينكه به  آنمسئوليت نيابتي با  داراي هر شخص يا مرتبط مؤسسةهر  يا

  بيان شده باشد. يديگر ةگون
و تنها  شود يمي فكري محافظت يو دارا مؤلفقانون حق  براساس يتسا وبمحتواي اين  كل

شخصي و  صورت بهو  بيددسترسي يا يتسا وببه محتواي  توانيد يمدرصورت موافقت كتبي، 
كه  كند ينمضمانت  EuroFire . شركايكنيداستفاده از آن غيرتجاري و با تصديقات مقتضي 

شده اشكاالت برطرف  يااز خطا و بدون اختالل باشد  عاري يتسا وبموجود در اين  هايبرنامه
وس و بدافزار باشد. شما وير عاري از گذارد يمدسترس  يت را درسا وبسروري كه اين  يا باشند
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و كنترل ويروسي (از جمله  ضروري يها دستورالعملبه شماست  ةكه وظيف كنيد يمتصديق 
ملزومات معين براي دقت در ورودي و تأمين  منظور بهامنيتي)  يها كنترلويروس و ساير  آنتي

طراحي شده كه با  يا گونه به يتسا وبخروجي داده عمل كنيد. اين اطالعات و ساير محتواي اين 
 همةو  شود مديريتسكاتلند قوانين ا براساسبايد  يتسا وب. اين داردقوانين اسكاتلند مطابقت 

حقوقي  ة، در حوزيتسا وباستفاده از  ةنحوو ادعاي مرتبط با  ادر صورت وجود دعو كاربران آن
مغاير قوانين كشور ديگري تلقي  يتسا وب. اگر مطالبي در اين گيرند يماسكاتلند قرار  يها دادگاه

به افراد آن كشور وجود نخواهد داشت و هر  يتسا وبايلي براي در دسترس قرار دادن شود، تم
استحقاق استفاده از خدمات و اطالعات  تواند ينمفردي مخاطب چنين قانوني قرار گيرد، 

  را داشته باشد. يتسا وبدر اين  شده توليد
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  استانداردهاي صالحيت و مواد آموزشي
 EuroFire  

  
  شده توسط تهيه

  )GFMC( يقحرمركز جهاني پايش 
 

  شده توسط ترجمه
  دكتر رقيه جهدي 

  
  حفاظتيگان 

  ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل
  وزارت جهاد كشاورزي
  جمهوري اسالمي ايران

  ١٣٩٥ ارديبهشت
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